
f «El Món
del Magic
d'Oz» inicia
temporada
al Poliorama

C.C.

La Joventut de la Farandula
fa el salt a Barcelona, on no
tenia presencia des de feia
anys, i des dema fara tempo-
rada al Teatre Poliorama, en el
marc de la seva programació
familiar, amb el musical Elmón
del Magic d'Oz.

Dirigit per Quim Carné, i des-
prés de I'excel.lent acollida
del públic que va tenir al tea-
tre municipal La Farandula, el
muntatge es veura a I'escenari
de la Rambla en vuit diumen-
ges al matí fins el 25 d'abril.

D'altra banda, I'entitat ja
ha posat a la venda als punts
habituals les entrades dels-
seus muntatges primaverals
de la programació estable a
La Farandula: Els músics de
Bremen, d'AlbertGonzález(27
i 28 de marQi 10 i 11 d'abril)
i La Ventafocs,de Quim Carné
(del 15 al 29 de maig) .
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~espectacle esta dirigit per QuimCarné
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Peter Pan i Garfi, en un assaig de I'obra a la Creu Alta

DISCOTECA
El Sant Vicen~estrena
el seu «Peter Pan»
Conviura amb «Elmetode Gronholm»
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setantena d'interprets de 8
a 50 anys sota la direcció
i música de Toni Ten i amb
abundants efectes.

L'obra es veura a la sala
del creualtenc carrer Montllor
i Pujal, 103 els diumenges
(11.30h i 18h.) amb un total
de 13 funcions .
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Després de la segona fun-
ció d'EI metode Grónholm, de
Jordi Galceran (avui, 22h.),
que dirigeix i co-protagonitza
Oriol Alguersuari, el teatre
del C.P.Sant VicenQ estrena
dema una versió amb can-

Qons del classic Peter Pan

Divendres i Dissabtes: De 23:30 a 05:00 hs.
Tarda: De 17:30 a 22:00 hs.
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