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AGENDA ABRIL 2021 -

TEATRE
DISSABTE,10 D’ABRIL, a les 19:30 hores
DIUMENGE 11 D’ABRIL, a les 18:00 hores

ELS CAPDEVILA presenta”
CONFINAMENT SURVIVORS”
Un cabaret esbojarrat protagonitzat pels Capdevila,
un llinatge de vedettes Catalanes (o així
s'anomenen). La tieta Maria Lluïsa, també coneguda
com "La Mega Pubilla" i ex vedette de "El Molino
de Barcelona", porta el pes (mai millor dit) de la
"Revista", l'elegància i el bon humor.
Caroline Capdevila, neboda de la Maria Lluïsa i
última generació de la saga, enlluerna a tot aquell
que la mira, ja que aporta la sensualitat, la bellesa i
un caràcter "de aquí te espero".
Eudald Capdevila, marit de la Caroline, gerent d'una
oficina de "La Caixa" i productor de l'espectacle, també és llança als escenaris com a mestre
de cerimònies per posar ordre en aquest guirigall.
Per últim, la Felisa Vidal i Sunyer, veïna de replà i fan de la família, sempre assisteix a les
actuacions dels Capdevila per donar un cop de mà entre bambolines i mai pot evitar fer de les
seves a ple show.
Junts hauran de fer entendre a la tieta Maria Lluïsa que el nou i primer xicot que té no agrada
a la resta de la família i no precisament per la diferència d'edat, sinó per les estranyes
circumstàncies "confitades" en les que van iniciar la relació.
Un Cabaret ple de lluentons, plomes, cuplets i mal de caps familiars.
PREUS ENTRADES: 12 EUROS GENERAL – 10 EUROS SOCIS
www.braviumteatre.com/entrades - www.entrapolis.com

MEDALLA DE PLATA AL MÈRIT MUNICIPAL 1976
RECONEIXAMENT GANXET PINXO 2016
PREMI “U” D’UNIÓ DE BOTIGUERS 2016
PREMI IMPRESCINDIBLE DE L’ANY 2016
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AGENDA ABRIL 2021 -

TEATRE FAMILIAR
DIUMENGE 25 D’ABRIL, a les 12:00 hores
DIUMENGE 25 D’ABRIL, a les 18:00 hores

GRUP D’ANIMACIÓ PICAROLS
presenta “UNA ALTRA HISTÒRIA
DE SANT JORDI”
UNA ALTRA HISTÒRIA DE SANT JORDI
És l'espectacle més divertit dels Picarols.
Fa quinze anys que roda pels escenaris i no ha
perdut la seva essència; us convidem a descobrir-lo
si no els coneixeu. Porteu els vostres petits i gaudiu
d'aquesta paròdia de la llegenda de Jordi, on res és
el que sembla. Hi trobareu una princesa lletja, però
valenta, un Sant Jordi covard, però encisador i un
drac temut, però...i fins aquí podem llegir, la resta
ho heu de venir a viure en directe.
PREUS ENTRADES: 10 EUROS GENERAL – 8 EUROS SOCIS
www.braviumteatre.com/entrades - www.entrapolis.com

MEDALLA DE PLATA AL MÈRIT MUNICIPAL 1976
RECONEIXAMENT GANXET PINXO 2016
PREMI “U” D’UNIÓ DE BOTIGUERS 2016
PREMI IMPRESCINDIBLE DE L’ANY 2016

