UN CONTE DE NADAL
EL MUSICAL
de Charles Dickens
Un espectacle per tota la família al Teatreneu (Sala
Xavier Fàbregas).
Bohèmia's és una empresa vinculada al
món de l'espectacle dedicada a la
PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ i a donar
serveis globals a professionals d'aquest
sector.

Compra la teva entrada aqui i obtindràs un 20% de
descompte!
O imprimeix el flyer i ensenya'l a taquilla per obtenir el
teu descompte!

Contacta'ns:

Tens entre 8 i 12 anys? T'agrada cantar? T'agrada el

info@bohemias.cat

teatre? Vols participar com actor-cantant a "Un Conte

657 907 623

de Nadal. El Musical" al Teatreneu?
Digue's als pares que ens facin un mail i us explicarem

Segueix-nos:

www.bohemias.cat

com fer-ho!
info@bohemias.cat

Visita Bohèmia's Audio
Gravació, post-producció, edició... Serveis
sonors globals.

Segueix-nos al facebook, hi trobaràs fotos, videos i
molt material extra!
http://www.facebook.com/uncontedenadal

Un Conte de Nadal. El Musical.
Versió de Martí Camprubí
Lletres de Roser Batalla
Música de Clara Peya
Direcció de Cristina Raventós
Intèrprets:
Frank Capdet, Xavi Casan, Rosa Nicolás, Clara Galí, Jaime C.
Segura, Sergi González, Lua Amat.

Funcions:
Dissabtes 17h. Diumenges 12h.
Especial Nadals: 23 i 30 de desembre i 1, 2 i 3 de
gener 17h.
Fins el 12 de gener.
Al Teatreneu (Carrer Terol 26, Barcelona)
Més informació Flyer Fotos Calendari Facebook

SINOPSI
El Nadal arriba de nou, però el Sr. Scrooge continua malhumorat, com sempre. No li agraden les festes on
tothom es feliç. Perquè un dia de festa es un dia sense vendes, sense fer diners... i això l'irrita
profundament.
Però aquesta vetlla de Nadal serà diferent per el vell i malhumorat avar.
El seu antic soci Marley, mort fa molts anys, li farà una fantasmagòrica visita, per advertir-lo que la seva
actitud envers la vida i la gent el portarà a una mala fi. En Marley li enviarà uns espectres, que li faran
veure el seu passat, present i futur, amb totes les conseqüències dels seus actes. Scrooge s'adonarà que
anava per mal camí i, tot recuperant l'esperit nadalenc, canviarà la seva actitud per fer el bé i fer feliç a la
gent. El destí no està escrit, i ell decideix canviar per ser un home millor.

Actualitat de Bohèmia's:

Mrs Death

(A) Murs, a love story

La signatura 400

Versus Teatre (Barcelona)

Versus Teatre (Barcelona)

Tarragona

Del 14/11/13 al 08/12/13

Del 12/12/13 al 12/01/14

14-15/02/14

Si vols deixar de rebre les nostres notícies, clica baixa

