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Sant Cugat celebrarà diumenge el Dia del Teatre amb actuacions al vestíbul del
Teatre-Auditori
Sant Cugat celebrarà aquest diumenge el Dia Mundial del
Teatre al vestíbul del Teatre-Auditori. L'equipament
municipal acollirà representacions de peces curtes i de
fragments d'obres i musicals de companyies de la ciutat entre
dos quarts de dotze i les dues del migdia. És una proposta de
la Taula d'Arts Escèniques amb el suport de l'Ajuntament.
L'entrada és lliure.

Les Xandrines seran les primeres a actuar i les encarregades de llegir el manifest del Dia Mundial del Teatre,
que enguany ha escrit l'actriu francesa Isabelle Huppert.
El coordinador de la Taula d'Arts Escèniques, Josep Sala, posa en valor la diversitat de muntatges que es
podran veure.
Josep Sala: Hi haurà diversitat de gèneres. Tenim un ventall ampli de fragments.
La tinenta d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, ha animat la ciutadania a apropar-se a la celebració per
conèixer la xarxa teatral de Sant Cugat.
Carmela Fortuny: Que el públic vingui i vegi tot el teixit teatral de la nostra ciutat. Necessitem el públic
per poder existir.
En paral·lel, el Teatre-Auditori programa aquest cap de setmana tres muntatges pensats per a totes les edats
amb l'objectiu de fomentar l'assistència al teatre i arribar a nous públics. Seran 'Claudia', 'El suïcidi de l'elefant
hipotecat' i 'Moby Dick'.
Programació
Les Xandrines: 'Missatge a la meitat masculina' i lectura del manifest
Mira-sol teatre: 'El florido pensil'
Fila Zero: 'Taules separades' (fragment)
Teatre musical Aula de so: 'Grease is the world' (Grease)
dXOC teatre: 'Sara i Eleonora'
Teatre musical Aula de so: 'Summer nights' (Grease)
Aire teatral: 'Onades de música i de records d'Enric Granados'
Teatre
musical Aula de so: 'We go together' (Grease)
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Magma 2011 La Serreta: 'Mares, filles i fills'
Platea: 'Ramon' (Homes) i fragments de 'Monty Python Flying Circus'
Grup Espiral: 'El naixement de Gorgona'
Les Xandrines: 'Del foc de guerra al foc de festa'
Amants del teatre: 'Els nostres poemes'
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