
Dijous, 18 Divendres. 19 de febrer del 2016 ESPECTACLES Diari de Sabadell 31

El Teatre del Sol estrena 
la biblioteca com a 
escenari de petit format
Amb dansa i música

CARLES GASCÓN

Nascuda a l'escola de dansa 
Bots de Sabadell, de la mà 
de la seva directora. Montse 
Argemí, la companyia Mother 
debuta amb una primera pro
posta de dansa contemporà
nia amb música en directe que 
es titula El viatge.

L’altra novetat és que inau
gura també el nou escenari de 
petit format del Teatre del Sol. 
la seva Biblioteca (Sol, 99). 
Són un total de quatre fun
cions i la primera és aquest 
divendres a les 22h. Les 
següents seran diumenge 21.

en directe

dissabte 27 i diumenge 28, 
totes tres a les 20.30h.

Buscar el lloc al món
Amb idea original de Montse 
Argemí (que signa també la 
direcció coreogràfica) i Elisa- 
beth Ollé, l’espectacle parteix 
d'una pregunta: «Naixem a un 
lloc per pur atzar i, ho vulguem
0 no, aquell serà sempre el lloc 
d'on venim. Tot i així, podem 
trobar un altre lloc al món?».

Els ballarins són Núria Roca
mora, Héctor Puigdomènech
1 la pròpia Elisabeth Ollé, 
els quals comptaran amb la 
música en viu de Josema Mar

tín (bateria i percussió), Luis 
Fernandez (contrabaix), Jordi 
Santanach (saxo i clarinet) i

Dani Campos (piano). Aquest 
últim també és el responsa
ble de la direcció musical. La

companyia assaja a L'Estruch 
i té previstes més produccions 
amb diversos intèrprets ■

«Black coffee» 
d’Agatha 
Christie, a 
El Ciervo Teatre

REDACCIÓ

Coincidint amb el 125è ani
versari del naixement i 40è de 
la mort de l'escriptora brità
nica Agatha Christie, El Ciervo 
va estrenar el cap de setmana 
passat una adaptació d'un 
llibre seu poc conegut, Black 
coffee, un misteri d'Hercules 
Poirot que es veurà en més 
funcions aquest i el proper 
cap de setmana ■ Cartell promocional del muntatge del Ciervo, amb un grup de persones tancat en una casa, una de les quals és Tassassí

El Teler omple des d’avui 
el buit de jazz els dijous

Associació d’Amics 
dc l'Òpera dc Sabadell

òperacatalunya Aa
XXVIIIè CICLE D'ÒPERA

TEATRE LA FARÀNDULA - TEMPORADA 2015-2016

Otello
Giuseppc Verd i (1813-1901)

Intèrprets: Enrique Ferrer. Maribel Ortega. Toni Marsol. 
Carlos Cremades, Carla Mattioli. Samuel Peláez, 

luán Carlos Esteve i Antoni Fajardo

Olor, ¿'orquestra i del ror Daniel Gil de Tejada * f)toi d escena: Carles Ortiz 
Disseny d’evfnogratia: Jordi Galobart - Il·luminador Nani Valls-Ve man AAOS

Cor Amics de l'Òpera de Sabadell - Orquestra Simfònica del Valles

Excel·lent concert de l’Oest Trio, diumenge passat a El Teler Sabadell 17,19 i 21 febrer

REDACCIÓ

Amb l’aturada de la progra
mació de jazz dels dijous al 
Griffin, i Tabsència del Jam 
Session, el bar del centre cívic 
de Gràcia, El Teler, ha decidit 
intentar «que la ciutat recuperi

la flama extinta» i programa 
des d'aquest mateix dijous un 
nou cicle de jam-sessions de 
jazz que en principi es cele
braran cada setmana entre 
les 21 i les 23 hores. Confien 
en la bona acollida de públic i 
músics per consolidar-lo ■

Producció i organització AAOS - Presidenta i directora artística: Mirna Lacambra
Venda de localitats: Amics de l’Òpera de Sabadell, Placa Sant Roc, 22, 2° t* - Tel. 93 725 67 34 / 93 72b 46 17 

Taquilles del Teatre Principal de Sabadell - Per internet https://www koobm (om/sabadell
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