9/11/18 · 10/11/18 · 11/11/18

DEL 5 AL 10 DE NOVEMBRE
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LLAGOSTA

ACTIVITAT PRÈVIA AL FESTIVAL
Exposició: Llegir el teatre

Mostra de llibres comentats al Club de lectura de la Biblioteca en el marc del
programa Llegir el teatre, impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat i
el Teatre Nacional de Catalunya. Inclou obres d’èpoques i estils diversos.

9/11/18 DIVENDRES
A LES 20 H
CENTRE CULTURAL

COMENCEM EL FESTIVAL AMB HUMOR
Miguel Ángel Marín
Gratuït
Després de l’exitosa actuació a la Festa Major,
torna a la Llagosta el monologista Miguel Ángel
Marín amb un nou espectacle: Demogracia.
Sembla que avui està tot perdut: corrupció,
desamor, canvi climàtic i la Pantoja que torna
als escenaris... però Miguel Ángel Marín no perd
l’esperança ni el bon humor. Viu un espectacle
crític i gaudeix de les seves bogeries !

10/11/18 DISSABTE
A LES 12 H
PLAÇA D’ANTONI BAQUÉ

TEATRE INFANTIL DE CARRER

CÖSMIX

Cia. Teatre Mòbil
Gratuït

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants arriben a
l’escenari de la plaça d’Antoni Baqué programats per fer riure.
Com dos homes orquestra despleguen les seves millors habilitats, fan música impossible, fan
teatre, fan l’animal i, fins i tot, ens
avancen el futur en directe.
Dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria.

10/11/18 DISSABTE
A LES 20 H
CENTRE CULTURAL

MALA BROMA

Amb Anna Sahun,
Ernest Villegas,
Òscar Muñoz.
Preu anticipada: 9 euros
Preu taquilla: 12 euros

Dos antics amics es retroben després de vint
anys. Quan eren joves, presentaven plegats
un programa radiofònic d’humor. Ara un d’ells
ja ha triomfat com a humorista però l’altre, en
canvi, ha fracassat com a periodista. Els dos
fan una juguesca al voltant d’un tema que els
apassiona: els límits de l’humor.
Serà capaç el periodista de fer la broma més
forta que pugui imaginar a la seva dona? Quins
són els límits de l’humor? De què no podem fer
mai broma? O de qui no ens podem riure mai?

11/11/18 DIUMENGE
A LES 20 H
CENTRE CULTURAL

ESCENES D’UN
MATRIMONI
Cia. Nexus Europa
Preu anticipada: 9 euros
Preu taquilla: 12 euros

Escenes d’un matrimoni és una obra sobre una relació amorosa al llarg dels
anys i per sobre o a través de les circumstàncies. L’amor d’una parella, o qui
sap si les seves cendres o les seves brases, persisteix més enllà de tota mena
de context: les pressions de les famílies d’origen, el matrimoni, el divorci, els
amants i les amants, els nous matrimonis, la violència, la desaparició de la
passió i el seu retorn, la degradació d’aquest amor i la seva renaixença.
L’obra reflexiona sobre la relacions de parelles en un format íntim que colpeix
a l’espectador. Un diàleg a dos que planteja l’essència d’un amor, de la institució matrimonial i del que això representa.

Venda d’entrades anticipades a l’OAC,
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
i dimarts i dijous de 16 a 20 h

Organitza:

Amb la col·laboració de:

