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Imatge promocional de "Big Drums".

Camut Band porta dissabte a l’Auditori Municipal el seu espectacle
de dansa "Big Drums"

Dijous 5 d'octubre de 2017
Programes| Temporada de teatre, música i dansa setembre-desembre 2017

L’Auditori Municipal Miquel Pont acollirà dissabte vinent, 7 d’octubre, a les 20.30
hores, l’espectacle de dansa Big Drums, de la companyia Camut Band, una nova
proposta de la temporada de teatre i música de setembre a desembre 2017.

Es tracta d’una adaptació de l’espectacle de 1999 La vida és ritme, que Camut Band
ha estat portant arreu del món recollint aplaudiments i elogis de tots els públics.
Ara, el públic castellarenc tindrà l’oportunitat de gaudir d’aquesta proposta que
barreja percussió africana, tap dance, veu i ball sobre sorra, de la mà d’uns intèrprets
que intercanvien habilitats i ritmes i aconsegueixen un espectacle original, fresc,
sorprenent i ple d’energia.

Big Drums, d’uns 60 minuts de durada aproximadament, es va desenvolupant amb
diferents números que s’enllacen sense pausa. Com la resta d’espectacles de la
temporada, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona.

Entrades anticipades i abonaments de temporada

Per assistir a Big Drums, es poden comprar entrades anticipades a un preu de 10
euros al web www.auditoricastellar.cat (12 euros si es compren a la taquilla de
l’Auditori, oberta una hora abans de l’inici de la funció). El descompte de 2 euros
sobre el preu de l’entrada també es pot aconseguir adquirint les entrades al Servei
d’Atenció Ciutadana, dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 hores i de dimarts a dijous
de 8.30 a 19 hores, o si es pertany a algun dels col·lectius següents: menors de 25
anys, majors de 65 anys, persones voluntàries per la llengua del Servei de Català,
alumnes de l’Aula d’Extensió Universitària, persones sòcies de l’ETC que hauran
d’acreditar aquesta condició exhibint el carnet corresponent, i  persones posseïdores
del carnet de la xarxa de Biblioteques, que també hauran d’exhibir-lo.

El web www.auditoricastellar.cat també ofereix abonaments amb reduccions de fins
al 50% per a tots els espectacles de la temporada.

Podeu consultar tota la informació sobre els espectacles programats i la venda
d’entrades i abonaments als webs www.castellarvalles.cat/teatreimusica i
www.auditoricastellar.cat.
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