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El Molino comença la temporada amb Cabaret
Experience

Títol: Europa Espanya Català

La nova temporada d'El Molino porta nous shows i més experiències molineres: afterwork en el
Golden Bar, visites guiades, cursos de burlesque, dinars i una terrassa en la que gaudir de les
vistes de Barcelona tot l'any. La llegendària sala del Parallel obre la temporada amb Cabaret
Experience, un xou que ofereix molt més que ball, música i cossos espectaculars. A l'espectacle,
el Team Molino recull l'essència del gènere: números de burlesque, acrobàcies, picardia i bon
humor. El Molino un dels pocs espais de la ciutat, potser l'únic, on es cultiva el cabaret, es mima,
es rega i es fa créixer cada temporada.

Al capdavant d'aquest xou, com en altes ocasions, està Lady Molino, i un cos de ball excepcional
al que acompanyen artistes convidats de la talla de Katya, que dona una nova dimensió a les
acrobàcies amb el seu número de hand balance, o un número de trapezi en què Marcos Tajadura,
el millor imitador de Freddie Mercury, retrà homenatge a la desapareguda estrella Queen.

Cabaret Experience està en la línea de "experiències molineres que portem oferim des de fa
temps, però aquesta temporada arriba amb més força que mai", asseguren.

Estrena 17 de setembre a les 21.30 hores

Passes: dijous a les 21:30 h., divendres i dissabtes a les 18:30 h. y a les 21:30 h.

Venda d'entrades: www.elmolinobcn.com, Atrápalo.com y Entradas.com

SOBRE L'AFTERWORK

Recordem que El Molino no és un lloc només nocturn: les seves aspes funcionen tot el dia, ja sigui
per oferir una classe de burlesque, una visita guiada que mostra els secrets d'aquesta centenària
casa, per dinar al bufet o prendre unes copes a la terrassa. I ara s'hi afegeix l'Afterwork, una nova
proposta d'El Molino per desconnectar de la feina. Es tracta de anar una estona al Golden Bar,
situat a la tercera planta, que estarà obert de dimarts a divendres a partir de les 19h i sempre
ambientat amb música de totes les èpoques i estils. Han creat una carta de còctels de la casa amb
noms emblemàtics de El Molino i el Parallel, com ara Johnson o Christa Leem. .


