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ESTEVE BARNOLA

Presentació de les activitats del 25è aniversari del Taller de Teatre, divendres Un moment de Testrena d’«Un polític com cal», dissabte a la nit

Estrena sonada 
d’«Un polític 
com cal» al 
Sant Vicenç

REDACCIÓ

Amb força públic, més del 
que s'esperava, la nova comè
dia m usical Un polític com cal 
va aixecar el te ló. el cap de 
setmana passat, de la tempo
rada al Teatre Sant Vicenç. La 
primera funció d 'aquest mun
tatge creat i in terpretat per 
joves sorgits del Taller de Tea
tre creualtenc va comptar amb 
la presència de l ’alcalde. Joan 
Carles Sánchez, les actrius 
Marina Gatell i Diana Torner, 
o representants de la resta 
de companyies de la Sabadell 
Teatre Associació (STA).

El dia anterior, divendres, 
es va presentar oficialment el

LLUÍS FRANCO

Foto de grup al final de l’estrena amb tot l’equip, l’alcalde Joan Caries Sánchez, i altres convidats

programa d 'activ ita ts  de 25è 
aniversari del Taller de Teatre, 
que s'a llargarà fins el juny. 
Les primeres cites consisti
ran en una sortida per anar a 
veure una funció del musical

Mar I cel a Barcelona organit
zada per l’APM (Associació de 
Pares Motivats) o una excur
sió a La Mola. Però hi haurà 
també diverses sessions «De
mostra!» (nits tem àtiques per

sortir a dem ostrar el ta lent, 
on es convida algun actor o 
actriu conegut), els ja  anunci
ats col·loquis amb directors, 
guionistes i actors de primer 
nivell a Catalunya el novembre

MAGDA BONET

o activ itats esportives. Ho van 
presentar Jordi Cáscales, pre
sident del Sant Vicenç, el regi
dor de Cultura, Quim Carné, 
e ls responsables del Taller de 
Teatre i Mn. Alfons Gea ■

Y '

LA COBLA CATALANA 
DELS SONS ESSENCIALS

D iutricu fti 2ÍI do setembrédo 2014, .1 Ics iX h 
T l  A T R I  l ' R I  N C I P A l .  1)1 S A R A m - l  l J i

VENDA D'ENTRADES. TEATRE P R IN C I P A L  

Dimecres i dijous de 18 a 20 h. Divendres i dissabte d'II a 13 h 
i dc 18 a 20 h. Mitja hora abans del concort. Per Internet a: 
www koobin.com/sabadell. Telèfons; 937267169 - 608999333
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ESTEVE BARNOLA

Gran festa a l’Escapa amb Llibert Fortuny

El 30è aniversari de Bicicletes Escapa va ser 
m olt animat al seu pati del carrer Montse
rrat. El saxo Llibert Fortuny va protagonitzar 
un electritzant concert amb The Gas Band 
on, a més del seu ‘groove’ amb els efectes 
habituals, es va permetre improvisar amb la

paraula «Escapa» de forma participativa. Xavi 
Rubio 'B rother' (Bonito Hermano) va inter
venir amb l'harm ònica en una concorreguda 
festa on va haver entrepans i pastes gratis 
per to thom . «Esperem fer cada any coses 
així», ha comentat Ramon Escapa.


