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AGENDA GENER 2021 -

TEATRE
DIVENDRE, 8 DE GENER, a les 20:00 hores
DISSABTE, 9 DE GENER, a les 20:00 hores
DIUMENGE,10 DE GENER, a les 18:00 hores

COMPANYIA CLOWNIC
HOTEL CHRISTMAS
"HOTEL CHRISTMAS" Companyia
CLOWNIC
L’antic Hotel Overlook vol reobrir les portes. El
nou director i propietari sempre ha sigut un
visionari dels negocis. Per aquest motiu té la
gran idea d’obrir les portes de l’hotel en plena
pandèmia i just durant les festes nadalenques.
Està totalment convençut del gran èxit de:
HOTEL CHRISTMAS.
Hotel Christmas és el nostre particular
homenatge al Tricicle prenent com inspiració la
imatge dels personatges principals que la sèrie
"Tres estrelles" i també la pel•lícula “Palace” ens van deixar gravada a la retina quan érem
petits.
Clownic va ser creat pel famós trio català i durant molts anys va representar els seus
espectacles allà on ells no podien arribar. Després d'aquella etapa vàrem començar a fer els
nostres propis espectacles de creació, però sempre hem tingut molt presents els nostres
orígens i el Tricicle ha continuat essent la nostra influencia més important.
Aviat farà deu anys que vam separar els nostres camins i ara que han anunciat la seva retirada
ha arribat el moment de retre homenatge i agrair que ens dediquem a la comèdia gestual, en
gran part, gràcies a ells.
Seguim amb l’objectiu de fer riure el públic cada 10 segons amb un ritme boig, aquest cop
darrere del taulell de la recepció de l'Hotel Christmas.
PREUS ENTRADES: 12 EUROS - SOCI 10 EUROS
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AGENDA GENER 2021 -

TEATRE CABARFET
DISSABTE, 16 DE GENER, a les 18:00 hores
DIUMENGE, 17 DE GENER, a les 18:00 hores

QUE! INFIERNO DE CABARET
SINOPSIS
Este cabaret cómico, narra la historia de 3
personajes que se encuentran en el infierno y
tendrán que realizar un show si quieren salir de
allí.
El espectáculo estará cargado de magia, bailes y
mucha risa para todo tipo de público.
Show familiar.
DIRECCIÓ: RUBÉN CALVENTE
EL MAGO: MÀGIC MANU - LA
MEGAPUBILLA - LADY SAVANNAH:
RUBÉN CALVENTE
PREUS ENTRADES: 10 EUROS GENERAL - 8 SOCIS
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