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Darreres entrades a la venda per la 
‘Giselle’ del Ballet Nacional d’Odessa
La Faràndula donarà caliu diumenge a Túnica funció

REDACCIÓ

Amb més de quaranta balla
rines I ballarins, els solistes 
Ellina Pokhonidkh i Dmitro Sha- 
rai i la direcció de luri Vasitu- 
tkenko, la presència del Ballet 
Nacional Ucraïnès d'Odessa 
constituirà demà diumenge 
(18 h) tot un un esdeveniment 
a La Faràndula. Es tracta d'un 
notable exponent de l'escola 
russa del ballet clàssic, amb 
artistes formats al Bolxoi, el 
Mariïnski de Sant Petersburg 
i el Ballet de l’Òpera de Kiev.

En la gira per Espanya que ha 
inclòs el Kursaal de Donosti o 
el Teatro Cervantes de Màlaga, 
entre d'altres grans coliseus, 
presenten el romàntic Gise
lle, en la clàssica coreografia 
de Jules Perrot i Jean Coralli, 
estrenada al Mariïnski, sobre 
la música d'Adolphe Adam ■ □lina Pokhodnikh i Dmitro Sharai, del Ballet Nacional d'Odessa

Comiat de «La Senyoreta 
Júlia» al Teatre del Sol

c. c.

El musical E/s Pirates del 
Sol viu el seu compte enrere 
a la Sala Gran, i des d’aquest 
dissabte torna a ser en car
tell a la Sala Petita del Teatre 
del Sol La Senyoreta Júlia, un 
intens drama del dramaturg 
suec August Strinberg que 
protagonitzen Marta Tricuera, 
Enric López i Montse Noales.

dirigits per Ramon Ribalta.
Seran només sis funcions 

més, però. Concretament els 
dies 16. 17, 23. 24. 29 i 30 
(dissabtes a les 21.30 i diu
menges a les 18.30, amb la 
funció de divendres 29 a les 
21.30 h). Stnnberg juga amb 
les relacions de jerarquia, de 
classes i de parella en aquest 
text sobre el flirteig de la filla 
del comte amb el seu criat ■

El mentalista 
David Baró és 
«Annemann» 
als cines Girona

Recentment el mentalista 
sabadellenc David Baró sor
prenia a l’audiència de TV3 a 
La Marató amb un especta
cular efecte predictiu amb el 
públic i coneguts actors cata
lans que sortien d’unes cai
xes. i ara torna al teatre per 
fer més funcions del seu últim 
espectacle: Annemann: la his
tòria d'un creador de misteris.

La cita és a la Sala Gran 
dels Cinemes Girona (Girona. 
175) de Barcelona, on el Pri
mer Premi Nacional de Men- 

'*■ talisme 2014 evocarà el mític 
Ted Annemann (1907-1942) 
aquest dissabte i els dos pro
pers (23 i 30) a les 22 h ■ Un moment de l'espectacle d’Annemann a l'Àgora de Sabadell

► Contes i rock garatge a B Teler de Gràcia

Doble proposta, aquest cap de setmana, al bar El Teler del 
centre cívic de Gràcia (PI. del Treball). Dissabte a la tarda 
(18h) hi ha «L’hora del conte» amb Montse Costa Canas, a 
càrrec de La Destil·leria (nens 2 euros; adults 5 euros amb 
consumició). I diumenge, concert-vermut amb Extraperles 
(foto), un quartet sabadellenc de garage-rock format per 
Andreu Nebot (veu i guitarra), Quim Tomàs (bateria), Enric Vilà 
(baix) i Jaume Puig (guitarra). A les 13h (entrada lliure).

^ Festival de monòlegs a 
benefici de TOAR Gràcia a 
l’Espai Cultura

Amb les entrades gairebé 
exhaurides, aquest diumenge 
(17.45h) se celebra un 
festival de monòlegs a 
benefici de TOAR Gràcia a 
l’Auditori 3 de l'Espai Cultura 
de la Fundació Sabadell 
1859 (d’en Font, 25). Hi 
actuen Manu Pradas, Adrián 
Ridao, Vicente Martín, Alex 
Oliveres, Carol Miguel, 
Vincent Vegas i David Simón.

► Versions de Sting al 
pub Gríffin amb Acusting
Roxanne, Englishman in 
New York o King of pain 
són algunes de les moltes 
versions de Sting que oferirà 
aquest dissabte (23.30h) 
al Griffin (La Segarra, 25) 
el grup Acusting, en format 
acústic i un aire intimista.

► Versions a ritme de 
rumba a l’EstruchBar
El bar de l’equipament 
municipal L'Estruch acull 
aquest dissabte (22h)

l’actuació de Sobre la 
Marcha un grup versions 
conegudes a ritme de rumba 
I amb interaccció amb el 
públic. El formen Goyo 
(guitarra i veu), Ousseynou 
(percussió africana), Gerard 
(baix) í Blanca (veu).

► Nova jam-session de 
creadors de cançons, 
diumenge al Breakout

Amb la voluntat de 
convertir-se en un referent 
pels cantautors, diumenge 
(21h) arrenca a la sala 
Breakout (PI. Laietana. 48) 
una jam-session de creadors 
de cançons que coordina Mr. 
Harper i es farà cada segon i 
quart diumenge de mes.

Btues i jazz al pub The 
WildGeese
Teoria del Taburet (blues i 
jazz) toca aquest dissabte 
(23.30h) al Wild Geese de la 
PI. de l'Àngel, on diumenge 
hi ha tarda de swing amb 
música en viu de The Bloody 
Feet i ballarins d'El Gimnàs 
(19.30h).

E. BARNOIA

Llenazo de David Guapo en La Faràndula

Los muchos seguidores del cómico David Guapo llenaron 
el teatro La Farándula hasta arriba el jueves para reír con 
su nuevo espectáculo, #quenosfrunjanlafiesta 2. Algunos 
incluso tuvieron su protagonismo en el escenario.


