
La Puntual anuncia que torna a obrir les portes aquest divendres
amb Lombra de Pinotxo
original

L'ombra de Pinotxo de la Cia. La Puntual

El Teatre La Puntual ens ha enviat una molt bona notícia: aquest divendres que ve, 19 de
juny, tornarà a obrir les seves portes al públic. Ens ho han explicat així:
Amics i Amigues:
Esperem de tot cor que estigueu bé. Estem molt contents de poder-vos anunciar que aquest
divendres, La Puntual obrirà les portes de nou, amb l’espectacle L’ombra de Pinotxo de la Cia.
La Puntual  i interpretat per Néstor Navarro.
Us convidem a gaudir d’una versió divertida i poètica del conte clàssic de
C. Collodi.
SOBRE L’ESPECTACLE
Al final del conte en Pinotxo es va convertir en un nen de debò, i com tots els nens de carn i
ossos també es va fer gran. En l’ambient de segona Revolució Industrial, època de grans
invents, en Pinotxo ja és gran i des del seu taller ens explica la seva història a través
d’ombres xineses, titelles i marionetes. Una versió divertida i poètica del clàssic de C. Collodi.
Tràiler
INFORMACIÓ PRÀCTICA
Idioma: Català
Durada: 45 minuts
Edat Recomanada: +3 anys
Tècnica: Ombres xineses
HORARIS
Divendres a les 18 h.
Dissabte a les 12 h i 18 h.
Diumenge a les 12 h i 17 h.
Sessions Juny 2020:
– Divendres 19, Dissabte 20 i Diumenge 21 de juny.
– Divendres 26, Dissabte 27 i Diumenge 28 de juny.

A causa de la nova situació, només es poden adquirir les entrades de l’espectacle trucant al 639 305 353
(9.30 h – 13 h i de 15.30 h – 20 h).
Cal que us  presenteu a taquilla  30 minuts abans  de l’inici de la funció.
L’equip de La Puntual us acomodarem  personalment per a qué tothom pugui gaudir de l’espectacle.
Els menors de 24 mesos no paguen entrada.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/5MXGrfx7UV8”
frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture”
allowfullscreen></iframe>
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