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FESTIVAL 30 NITS ► ACTUACIONS

Engruna Teatre obre els 
espectacles dels Sorbets 
a la Fresca amb «Post»
A l’amfiteatre, amb entrada gratuïta

c. c.

Tots els mecanismes de la 
correspondència tradicional, i 
en general el món de la comu
nicació entre persones, dónen 
forma a Post, l'espectacle de 
carrer que signa la companyia 
sabadellenca Engruna Teatre 
amb tècniques del teatre ges
tual, els titelles, la dansa i la 
música.

Serà el primer espectacle 
familiar que, dins el festival 
municipal 30 Nits i en el marc 
dels -Sorbets a la Fresca», 
acollirà dimarts l'amfiteatre

de l'Espai Cultura de la Fun
dació Antiga caixa Sabadell 
1859. La cita és a les 18.30h 
i l'entrada torna a ser gratuïta 
aquest any.

Engruna, que té una altra 
versió de l'espectacle per a 
teatres (Codi Postal 00). recu
pera aquest format de carrer, 
sense text, que va pesentar 
a la Fira de Tàrrega. Aquí, les 
tres històries principals són 
d ’amor, de misteri de viatges, 
però també apareixeran cartes 
urgents, cartes als Reis Mags, 
un paquet sorpresa, correu 
brossa...
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Les sabadellenques Engruna Teatre actuen avui a l’amfiteatre de l’Espai Cultura

Els espectacles familiars 
continuaran cada dimarts de 
juliol. Xavi Lozano portarà els

seus Tubs del món el dia 9 i Ne 
me Títere Pas els seus titelles 
circenses el 16. La cloenda

serà en anglès, amb el titella 
de Pea Green Boat a l'espec
tacle The shoe Tree ■

El circ arrenca 
amb trapezis i 
humor al Parc 
de Catalunya

REDACCIÓ

Una bona afluència de públic 
va donar la benvinguda diu
menge a les actuacions de 
circ al Parc de Catalunya, dins 
el festival 30 Nits. Van inaugu
rar el cicle les acròbates de la 
companyia Capicúa amb Caba
ret. un espectacle de carrer 
que intercala números aeris 
amb el trapezi o les teles amb 
humor i uns baguls màgics.
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Una bella imatge aèria

Aquest diumenge serà el torn 
de la cia. Estropicio amb els 
personatges desequilibrats de 
Torcidos ■
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Les intèrprets van fer participar el públic, que va riure amb els números més humorístics

Livc 
Music
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Primers classificats al concurs de The Wild Geese

Al concert d'eliminatòria de dissa
bte passat al pub The Wild Geese, 
en la categoria de grups, van resul
tar classificats Ceviche (a la foto, en 
ple concert) i Nonaïm. Pel que fa a la 
categoria de solistes, que es va cele

brar diumenge, els que van passar 
de fase van ser Eddy Gary i Antojete, 
i es veuran a la final del 26 de juliol. 
Amb bon nivell registrat fins ara, la 
tercera edició del Concurs de Músics 
continuarà el cap de setmana.

LL. FRANCO

La Banda de Música omple la PI. Dr. Robert

És una llàstima que, amb el bon 
moment artístic que viu la Banda de 
Música de Sabadell, li hagin reduït els 
tres concerts del 30 Nits a només un, 
ja que abas podia desenvolupar més 
programes en profunditat. Diumenge

passat va omplir de públic la Plaça 
del Dr. Robert amb un excel·lent 
repertori ple d'aniversaris, i on no 
podien faltar Verdi i Wagner amb els 
seus Bicentenaris. Altrs van ser Joa
quim Serra o Ricardo Dorado.


