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Diumenge 3 de març de 2019

Teatre

"Adeu Peter Pan". Atenció, nou horari!

Festuc Teatre

A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, històries i
aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes les tardes jugant a ser
Peter Pan.

Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la seva habitació cap
al país de Mai Més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. Els
pirates, la campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure James Matthew
Barrie passaran a formar part de la seva realitat.

Una història molt tendra en la qual es plasma una realitat actual: el vincle entre els
infants i els seus avis i, a més, la manera com els pares gestiones aquestes noves
relacions familiars. Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que buscarà
en tot moment la complicitat de petits i grans amb una posada en escena que et
captivarà des del primer moment.

No deixis mai de somiar, només qui somia aprèn a volar.

Actors titellaires

Íngrid Teixidó

Pere Pàmpols

Direcció

Pere Pàmpols

Adaptació del text

Íngrid Teixidó

Titelles i escenografia

Plancton

Joan Pena

Elisabeth Solé

file:///


Composició musical

Franki Moreno

Col·laboració especial

Orquestra Fireluche

Edats recomanades

Totes les edats

Durada aprox.

50 min

Compra d’entrades i abonaments:

Horari | 11:00

Preu | 6 € (5 € compra anticipada a través www.auditoricastellar.cat; 4 € famílies
nombroses o monoparentals amb acreditació per compra a taquilla o anticipada al
SAC)

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Espectacles familiars i temporada de teatre i música gener-maig 2019

Auditori Miquel Pont

Pl. del Mercat, s/n
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