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«El món del màgic 
d’Oz» clou la temporada 
amb 4 mil espectadors
El balanç total és de més de 16.000

REDACCIÓ

El comiat d'E/ món del màgic 
d'Oz ha estat fulgurant, con
vertint-se en el plat fort de la 
temporada de la Joventut de 
la Faràndula amb tres caps de 
setmana d'èxit i un balanç de 
públic que supera els 4.000 
espectadors.

Ha estat la cirereta del pas
tís d’un curs que suma »més 
de 16.000 nens i nenes, pares 
i mares» als seus espectacles, 
segons un comunicat de l’enti
tat. molt «orgullosa» davant la 
resposta obtinguda.

Això confirma la «consoli
dació d ’un model de teatre 
infantil i de qualitat» (produc

tes infantils i tradicionals i a la 
vegada innovadors i atractius 
és la marca de la casa), tot i 
que enguany la temporada no 
oferia títols nous. Sí que van 
renovar o refer muntatges 
d ’èxit ja contrastat. La música 
original és sempre un altre 
al·licient.

Poliorama
S’han vist al teatre municipal 
E/s músics de Bremen, el clàs
sic nadalenc E/s Pastorets, de 
Folch i Torres, La increïble histò
ria d'en Peter Pan i la citada El 
món del màgic d'Oz, que signa 
Quim Carné (text i direcció) 
amb un gran efecte visual.

D’altra banda, la Joventut
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«El món del màgic d'Oz» ha repetit l’èxit amb moltes novetats, sobretot al repartiment

de la Faràndula va tornar a 
rebre la invitació de participar 
al cicle infantil del teatre Polio

rama de Barcelona, on va por
tar La Blancaneus i els 7 nans, 
amb més de 1.500 persones

a les funcions matinals de diu
menge a aquest emblemàtic 
escenari de la Rambla ■
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Octavi Pujades, premio de «Ciega a citas»

El actor sabadellense. uno de los intérpretes de la serie 
de televisión Ciega a citas, recogió la semana pasada junto 
a Teresa Hurtado el premio «Nos 1 de Cadena 100», en el 
Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona, entregado por 
la emisora. Los galardones dan reconocimiento al éxito de 
los artistas musicales del momento y de la gran y pequeña 
pantalla. Pujades comparte galardón con Laura Pausini, Dani 
Martín, Antonio Orozco, Rozalén o Pablo López.
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El musical «Gairebé normal» (Next to normal) a La Báscula

Una familia que lluita per conviure amb el que Escènics formació artística ha estrenat a
Trastorn Bipolar de la mare és l ’epicentre La Báscula amb gran acollida. Hi haurà més
del vibrant i dramàtic musical Gairebé normal funcions els dies 6 (21h.), 7 (22h) i 8 de juny
(Next to normal), de Tom Kitt i Brian Yorkey, (18h), al carrer Gorina i Pujol, 60.

Kristel presentó su 
mariachi-pop en Ladiosa
Causó sensación su tema ‘Puro macho’

X.R.

El pasado sábado, el restau
rante Ladiosa acogió la pre
sentación en nuestro país de 
la cantante hispano-mexicana 
Kristel, y de su primer disco, 
bajo la producción de Daniel 
Lascano, grabado en Ciudad 
de México y presentado re
cientemente en Nueva York.

Cantante y compositora del 
género mariachi-pop, esta jo

ven artista, nacida en Catalun
ya y residente en el citado país 
centroamericano, cantó en 
riguroso directo, acompañada 
de un grupo de mariachis, de
mostrando en todo momento 
un gran talento artística.

De su atractivo repertorio, 
cabe destacar una canción 
de su autoría, «Puro macho» 
-primer single del álbum-, que 
aborda el tema de la liberación 
de la mujer ■

La cantante hispano-catalana cantando acompañada de un grupo de mariachis


