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El Bravium Teatre de Reus or-
ganitza des d’avui fins diumen-
ge, 13 de desembre, la segona edi-
ció del Reus Teatre Musical, un 
festival de teatre musical de pe-
tit format que l’any passat es va 
estrenar a la capital del Baix 
Camp. 

El festival arrencarà avui, di-
jous, 10 de desembre, amb una 
projecció d’una pel·lícula musi-
cal que serà escollida pel públic 
a través d’un concurs a la xarxa 
social Instagram.  

A continuació, tindrà lloc una 
festa de presentació al Pub Pilée 
de Reus, on es farà una Jam Ses-
sion dedicada als musicals i a les 
bandes sonores. 

El primer espectacle 
El primer espectacle d’aquesta 
segona edició del Festival Reus 
Teatre Musical es farà demà diven-
dres, 11 de desembre, a les deu de 
la nit. Es tractarà de Something’s 
Coming, un tribut a Somheim, a 
càrrec de Joan Vázquez, actor de 
musicals tan coneguts com per 
exemple Hair, Mamma Mia o Rent. 

Dissabte, 12 de desembre, a 
dos quarts de set de la tarda, se-
rà el torn de la recuperada Cia. 
Memory, amb l’espectacle Una 
ronda d’Arthur Schnitzler, amb 
cançons de Cole Porter. 

La cloenda final del Reus Te-
atre Musical serà el diumenge dia 
13 de desembre, amb la represen-
tació de l’espectacle La Carmeta 
del Paral·lel, a càrrec de la com-
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Arriba la segona edició 

del Reus Teatre Musical

Imatge de Joan Vázquez, que actuarà divendres dins del Reus Teatre Musical. FOTO: DT

Enrique San 
Francisco, el dia 
19 a Reus
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■ El monologuista Enrique San 
Francisco actuarà a la capital 
del Baix Camp el dissabte 19 de 
desembre, a l’Auditori de Fira 
Reus, per oferir el seu darrer 
espectacle.  

Aquest, que porta per nom Una 
noche con Enrique San Francisco, 
fa un repàs amb to irònic dels can-
vis socials, trucs i miracles als 
quals qualsevol ciutadà ha de re-
córrer per seguir subsistint. 

A més, el xou, que donarà el 
tret de sortida a les deu de la nit, 
comptarà amb la participació de 
Denny Horror, com artista convi-
dat. Horror és un monologuista ga-
llec caracteritzat pel seu pessi-
misme i un humor negre i àcid.  

L’entrada anticipada té un cost 
de 20 euros i pot adquirir-se a 
Spook Records, a Discos Qui’k i al 
web ticketea.com. A la taquilla les 
entrades costaran 22 euros.

panyia Psicalíptiques Producci-
ons. Aquest espectacle està pro-
tagonitzat per l’actriu reusenc 
Alba Aluja. Les entrades ja estan 
a la venda i el seu preu és de 10 
euros per poder veure un sol es-
pectacle, i de 25 euros per l’abo-
nament de quatre espectacles. 
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