Gràcies a l’acord amb la Fundació Romea per a les Arts Escèniques, podeu assistir
amb els vostres col·laboradors, familiars i amics a les representacions del Teatre
Condal, del Teatre Romea i La Villarroel, amb un preu exclusiu del 50% de
descompte*
Procediment: Cal fer reserva prèvia enviant un correu electrònic:
rfernandez@gestors.cat, amb una setmana d’antelació.
Haureu de recollir les entrades i fer el pagament directament a la taquilla del teatre
fins a 15 min abans de l’inici de la representació.

Accedir al web del teatre




Màxim 2 entrades per col·legiat.
Promoció subjecta a un total de 30 entrades per obra.

ADOSSATS
Teatre Romea fins a l’11 de febrer de 2018

23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades al Vallès Occidental. El dia s’allarga,
comença el bon temps. Els veïns surten a arreglar el jardí, a fer l’hort, a dinar a fora. Una
família de classe mitjana catalana es troba al jardí de la casa del Jordi i la Carme. El pare del
Jordi -l’avi- es diu Jordi; el fill del Jordi -el nét- també es diu Jordi. Tres generacions de Jordis
celebren plegats el dia del nostre patró. Però ho faran envoltats de roses plenes d’espines, de
dracs que treuen foc, de cavallers que potser no són tan valents i de princeses que es reserven
un fort caràcter.
Més informació




Màxim 2 entrades per col·legiat.
Promoció subjecta a un total de 30 entrades per obra.

25 IL·LUSIONS. MAG LARI
Teatre Condal fins al 4 de febrer de 2018

El Mag Lari fa 25 anys que va començar a fer màgia. I què millor que celebrar-ho amb un
espectacle on reuneixen els seus 25 números més emblemàtics.
25 anys d’il·lusions que han convertit aquell jovenet tímid, en un home que ha acomplert el
seu somni: il·lusionar a tot tipus de públics i alhora poder viure de la il·lusió.
25 il·lusions és precisament això, un espectacle on hi haurà 25 il·lusions, en un intent de
concentrar el bo i millor de tots aquests anys en un espectacle.
Si normalment el Mag Lari fa uns dotze jocs de mans per espectacle, fer-ne 25 en una hora i
mitja serà un repte trepidant que haurà de superar cada nit, i de manera màgica.
Per fer-ho possible hi haurà els ingredients perfectes: aparicions i desaparicions, prediccions
impossibles, ballarins i partenaires, jocs de participació, projeccions, grans il·lusions, canvis de
vestuaris, música irreverent, mil canvis de llum, efectes especials, i sobretot l'humor descarat
del mag més xòuman que existeix.
Un espectacle fet a base d'anys, funció a funció, perquè si alguna cosa ha fet en aquests 25
anys el Mag Lari, és fer bolos. Aquí en teniu el resum.
25 il·lusions, tota una vida dedicada a la màgia.
Més informació




Màxim 2 entrades per col·legiat.
Promoció subjecta a un total de 30 entrades per obra.

LES NOIES DE MOSSBANK ROAD
Teatre Villarroel fins al 28 de gener de 2018

Les noies de Mossbank Road és una història que ens parla d’amistat, de l’amistat que sorgeix
en un espai de llibertat com és un pis d’estudiants, lluny del pes de la família. I és en aquesta
casa d’estudiants, entre els 18 i els 19 anys, que les tres protagonistes faran “l’estirada” juntes,
i juntes tastaran la llibertat de poder descobrir qui són més enllà del que els pares o l’entorn
han projectat damunt de cadascuna d’elles.
Seran només un parell d’anys, però el que compartiran serà tan pur, tan de veritat, que
aquests anys les marcaran per tota la vida.
L’obra ens parla amb humor de l’amistat, l’amor, la solitud i la inevitabilitat de la vida. Serem
espectadors d’aquest moment tan especial com és el naixement de Mossbank, i anirem
seguint les protagonistes al llarg de les seves vides.
El pas del temps serà implacable, però a elles sempre els quedarà Mossbank.
Més informació




Màxim 2 entrades per col·legiat.
Promoció subjecta a un total de 30 entrades per obra.

