
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        13/10/2004

Secció: Exit / Espectacles   Pàg:59

El Poliorama torna a apostar pel teatre infantil i familiar 

MARTA CERVERA

El Poliorama recupera la programació infantil a partir de diumenge que ve amb El follet valent, el primer
dels quatre títols que pujaran a escena. Aquest muntatge va ser l'únic que s'hi va representar la
temporada passada, en què el teatre es va quedar sense oferta per als més petits, cosa que no passava
des del 1996. Les funcions es limitaran a una única sessió, els diumenges, a les 12.30 hores, i el preu
serà de 10 euros.

Actes Únics, productora d'El follet valent, gestionarà aquesta nova etapa després d'arribar a un acord
amb Tres x tres, empresa responsable del Poliorama. "Hi haurà teatre musical de qualitat interpretat
per companyies joves", va dir Lluís Juanet, director d'Actes Únics, que als seus inicis va formar part de
la companyia infantil Abracadabra.

DALÍ PER A NENS
Després d'El follet valent, en cartell fins al 28 de novembre, s'estrenarà El petit Dalí (del 5 de desembre
al 30 de gener). L'obra, estrena absoluta, trasllada a escena el conte El petit Dalí... i el camí cap als
somnis d'Anna Obiols (text) i Subi (imatges). Tots dos han col.laborat en l'adaptació del llibre al teatre.
Robin, príncep dels lladres (del 6 de febrer al 27 de març) i A la recerca del drac màgic (del 3 d'abril al
29 de maig), estrena a Barcelona, completen la temporada.

Amb aquesta oferta, el Poliorama se suma als espais que mantenen una programació infantil estable a
Barcelona: els teatres Regina i Guasch i la Fundació Miró.
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