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COLLA DELS 50 I MÉS

La colla ja té llesta una nova aposta musical que es podrà veure al teatre L’Amistat. 

La Colla dels 50 i més prepara un nou musical inspirat amb el festival europeu que es 

podrà veure del 3 al 5 de febrer a L’Amistat amb més de 105 artistes a l’escenari

L’Eurovisió 2017, a Mollerussa

Eurovisió 2017 és el nou es-
pectacle musical de la Colla 
dels 50 i més de Mollerussa. 
Així, el teatre L’Amistat es 
convertirà durant un cap 
de setmana en la seu d’una 
nova versió d’aquest festival 
de la música on el públic po-
drà gaudir de les actuacions 
de 105 artistes representant 

dotze països, connexions 
amb les seus de cada pa-
ís i tampoc hi faltaran les  
votacions.

Les quatre representaci-
ons estan previstes per a di-
vendres 3 de febrer a les 10 
de la nit, dissabte 4 a les 6 de 
la tarda i 10 de la nit i diu-
menge 5 a les 6 de la tarda. 

La venda de localitats, amb 
un donatiu/aportació de 6 
euros serà dimecres 1, dijous 
2 i divendres 3 de febrer del 
2017 de les 6 de la tarda a les 
8 del vespre a l’entrada de 
L’Amistat.

Una part dels beneficis de 
l’espectacle musical es des-
tinaran a la Marató de TV3 i 

la resta es destinaran a asso-
ciacions, entitats o altres fins 
per a la ciutat de Mollerussa. 

Cal destacar que la Colla 
dels 50 i més de la capital 
del Pla està formada per 165 
persones entre les quintes 
de 1957 a 1965, de les quals 
105 participen activament en 
aquest espectacle.

Una part dels 

beneficis de 

l’espectacle són 

per a la Marató

SOLIDARITAT

MOLLERUSSA 

Orgasmos, amb Roger Pera, 
i l’obra Vooyeur, de la Tropa 
Produce, seran els caps de 
cartell de la nova progra-
mació del Teatre L’Amistat 
per als tres primers mesos 
de l’any. La programació es 
completarà amb 5 obres més 
entre les quals destaquen 
dues de companyies locals 
com són el Teatre de Butxaca 
i el nou espectacle musical 
de la Colla dels 50 i més de 
Mollerussa sobre Eurovisió. 
Així mateix, també inclourà 
un espectacle musical per a 
públic infantil sobre La Rei-
na de las Nieves. El tret de 
sortida serà el proper diu-

menge 22 de gener a les 7 de 
la tarda amb Orgasmos, un 
espectacle en castellà pro-
tagonitzat per Roger Pera i 
Sam Sánchez que parla so-
bre el poder del sexe a l’ho-
ra d’establir relacions de 
parella. Explica’m un conte, 
d’Elisenda Guiu, és l’obra 
prevista per al 18 de febrer 
amb la necessitat d’estimar 
i el poder de perdonar com 
a eix argumental.

Per al març, s’han progra-
mat La Reina de las Nieves, 
el dia 12, i Vooyeur, el dia 25, 
una comèdia de contingut 
sexual recomanada única-
ment per públic adult. 

‘Orgasmos’ i ‘Vooyeur’ 
teatre i sexe a L’Amistat
Presenten la nova temporada 

teatral a la capital del Pla 

Vooyeur, una de les obres destacades de la temporada. 


