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'La Traviata', 'Nabucco' i 'Tosca' tornen amb la nova programació del Teatre-Auditori
L'òpera tornarà a tenir el seu espai dins la nova programació
del Teatre-Auditori. De la mà dels Amics de l'Òpera de
Sabadell, pujaran dalt l'escenari 'La Traviata', i 'Nabucco', de
Giuseppe Verdi, i l'òpera 'Tosca' de Giacomo Puccini, unes
obres que ja s'han pogut veure en temporades anteriors a
l'equipament
municipal.
El
Teatre-Auditori
també
incorporarà espectacles de grups amateurs com 8uit de Teatre
que representarà l'obra 'Adreça Desconeguda'. La venda
d'entrades per a tots aquests espectacles començarà al
setembre.

Tres òperes dels Amics de l'Òpera de Sabadell, que ja s'han pogut veure al Teatre-Auditori, configuraran part
de la nova programació de l'equipament municipal. El segon divendres de novembre l'òpera 'Tosca', de
Giacomo Puccini, es representarà a l'escenari del Teatre-Auditori. El primer divendres de març serà el torn de
'Nabucco' de Giuseppe Verdi i el primer divendres de maig es podrà veure 'La Traviata', també de Verdi.
La música serà una gran protagonista de la nova programació amb les actuacions d'Els Amics de les Arts, el
mes de desembre, i Maldita Nerea, que actuarà el segon divendres d'octubre. Els musicals tornaran a tenir el
seu protagonisme amb 'Grease' que aterrarà al Teatre-Auditori el tercer divendres d'octubre. En teatre. l'obra
'Incendis', dirigida per Oriol Broggi, i amb l'actriu Clara Segura i l'actor Julio Manrique al repartiment,
arribarà a Sant Cugat l'últim divendres de novembre. El teatre amateur també tindrà el seu espai amb el grup
8uit de teatre i l'obra 'Adreça Desconeguda'.
Entre la programació infantil hi ha dos espectacles familiars del Petit Liceu que també passaran pel
Teatre-Auditori. Són 'Petruixka' i 'La Ventafocs' que es podran veure a finals de gener i principis de maig
respectivament.
La venda d'entrades dels abonaments començarà el segons dimarts de setembre i la venda general de les
entrades per a cada un dels espectacles serà una setmana més tard, el segon dimecres de juny. Tot i així les
entrades per poder veure el musical 'Grease' i el grup de música Maldita Nerea, es posen a la venda aquest
dimarts i divendres, respectivament.
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