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DEL 2 al 23 de juliO,

TODOS LOS jueves deSDE

LAS 21.30 h

Consumo mínimo de 25 € por persona en productos de la carta
Menú para grupos 35 € (a partir de 8 pax)

Reservas: info@cafedelgallery.com | 93 415 88 94

cafedelgallery.com
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2 de julio

MARGA MBANDE
Reggae, soul & funk

9 de julio

GIGI MCFARUNE
Soul, funk & pop

16 de julio

TONIA RICHARDSON
Soul, funk & pop

23 de julio

YARA BELLINSON
Bossa nova

Amb l’estiu, arriba el moment
de sortir al carrer i gaudir de
les activitats que s’hi celebren,
ja sigui a les festes majors de
ciutats i pobles o en esdeveni-
ments concrets, com el Festi-
val Internacional de Teatre
Còmic Ple de Riure, que, en
els seus dinou anys d’història,
sempre ha estat un bonmotiu
per visitar elMasnou.
Al llarg de la seva trajectòria,
el Ple de Riure s’ha convertit
en un espai de projecció per
a molts actors i companyies
d’èxit, com ara Pepe Rubianes,
Toni Albà, Faemino y Can-
sado,Tortell Poltrona, Gila,
Leo Bassi, Gabino Diego i The
Chanclettes, entre molts d’al-
tres. Aquest any, el festival no
vol ser menys i segueix desco-
brint-nos grans artistes.
Per a les dues darreres jorna-
des del Ple de Riure, que va
començar dimarts, teniu una
programació eclèctica que
satisfarà grans i petis.

La programació de divendres
Per començar, aquest vespre
hi actuaràGanso&Cia amb
l’espectacleWalkman, que tre-

EFRÉN SENDRÓS

LA XIX EDICIÓ DEL PLE DE RIURE PRESENTA UNA PROGRAMACIÓ DE LUXE

Elmillor teatre còmic, alMasnou

XIX FESTIVAL PLE DE RIURE

DATA: FINS AL 18 DE JULIOL. LLOC: EL
MASNOU. A DIFERENTS UBICACIONS
DEL MASNOU. ACCÉS GRATUÏT. www.
plederiure.cat

parables, Contractura, Tirón
i Desgarro, amb les situacions
impossibles que plantegen.
Una actuació impactant, ple-
na d’acrobàcies, humor imolt
de risc. Tot seguit, a la platja
d’Ocata, teniu una cita amb els
focs artificials, amb l’impres-
sionant espectacle de música i
color que ha preparat laCom-
panyia del Foc, especialista
en la creació de fantasies piro-
musicals.
A la mateixa platja delMas-
nou, podreu gaudir d’un es-
pectacle molt poètic, Les Bu-
tors, de la companyia francesa
CirqueHirsute. Durant l’ac-
tuació, els artistes es trans-
formen en voltors, penjats a
set metres d’alçada, que volen
fent malabars i menetre des-
pleguen tota la seva astúcia, la
precisió i la gràcia.
Per tancar l’edició d’enguany
del Ple de Riure, res millor que
una actuació que destil·la l’es-
sència del circ amb números
espectaculars de diferents dis-
ciplines, a càrrec de LACAM
(Col·lectiu d’Artistes Residents
al Masnou).

balla la figura del clown per
mitjà de diferents personatges
que ens transporten al riure i
la tendresa.
A continuació, podreu veure
elsAcrobaroufs, un trio belga

que col·labora amb elCirc du
Soleil i que destaca per l’excel-
lència tècnica de les acrobà-
cies. Per concloure la jornada,
el televisiu Peyu presentarà Jo
tinc un amic que..., un monò-

L’humorista Peyu presentarà el seumonòleg ‘Jo tinc un amic que...’
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leg amb una posada en escena
molt especial que ha assaborit
l’èxit durant dues temporades
al Club Capitol i al Teatreneu
de Barcelona.

Traca final de dissabte
La primera actuació de dissab-
te té com a protagonistes en
Wilbur i els seus amics inse-


