
http://www.aldia.cat/gent/noticia-bon-pare-companyia-dei-furbi-trio-divinas-lauditori-castellar-20170113165811.html

Secció: Actualidad / Última Hora
13/01/2017

'El bon pare', la companyia Dei Furbi i el trio
Divinas, a l'Auditori de Castellar

Títol: Europa Espanya Català

L'Auditori Municipal Miquel Pont de Castellar del Vallès (Barcelona) tindrà una programació
d'hivern - primavera 2017 amb teatre i música, entre els quals destaquen l'obra 'El bon pare' que
protagonitza l'actor català Lluís Soler, la 'Trilogia Mozart' a càrrec de la companyia Dei Furbi i
'Enchanté' del trio Divinas.

Precisament, aquest trio català obrirà l'agenda aquest dissabte, acompanyat d'un pianista i un
clarinetista, per aconseguir l'ambientació d'un cafè de París de la dècada del 1940; la pròxima cita,
el 4 de febrer, arribarà la versió de 'Romeu i Julieta' de Projecte Ingenu, que representen Martí
Salvat i Clàudia Benito, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

El dia 18 de febrer arribarà la companyia Dei Furbi que presentarà una interpretació lliure de la
trilogia més famosa de l'òpera: 'Les noces de Fígaro', 'Don Giovanni' i 'Cosi fan tutte', l'humor
succeirà aquest espectacle, el 18 de març l'humorista Peyu oferirà el seu muntatge 'iTime', que
escenifica la presentació d'una aplicació mòbil que permet controlar el temps, dissenyada per una
empresa americana.

L'abril, el dia 1 es representarà 'El bon pare' de David Plana, una tragicomèdia sobre la figura
masculina i la paternitat, a partir de la història d'un alcalde d'una petita ciutat de províncies amb un
elenc d'actors que encapçala Lluís Soler, juntament amb Teresa Vallicrosa, Georgina Latre i
Jaume Madaula i el dia 21, el grup vocal català, Quartet Mèlt, oferirà 'Maletes'.

En total s'han programat sis espectacles, a més en paral·lel cada diumenge de mes hi haurà tres
obres de teatre familiar.

El Govern començarà el dia 18 la negociació "formal" amb la CUP sobre els Pressupostos

Els pares de Nadia diuen que les fotos eren per controlar la patologia de la seva pell

Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado ( )


