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L’Auditori serà l’escenari diumenge de l’obra de teatre familiar
"Superbleda"

Dimarts 2 d'octubre de 2018
Programes| Espectacles familiars, Temporada de teatre i música setembre-
desembre 2018

La proposta, de la Cia. La Bleda i Temporada Alta, iniciarà la temporada
d’espectacles familiars de setembre a desembre de 2018

L’Auditori Municipal Miquel Pont acollirà el proper diumenge, 7 d’octubre, el
primer espectacle del cicle de teatre familiar de la temporada de tardor 2018. Es
tracta de Superbleda, una producció de la Cia. La Bleda i Temporada Alta que es
representarà, com és habitual, a les 12 hores.

A l’obra, dirigida per Pere Hosta i interpretada per la pallassa Helena Escobar, es
parla sobre aquells superpoders que tothom té amagats i que apareixen quan es
necessiten. En aquesta ocasió, la Bleda té el poder de desaparèixer, perquè només
aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar qui convingui només dient “un-dos-tres-
salvats”. Però quan sorgeixi un problema “real”, una necessitat “real”, ella tindrà
superpoder més real de tots: la imaginació.

Superbleda és un espectacle recomanat a espectadors a partir dels 3 anys, i té una
durada aproximada de 50 minuts. El preu de l’entrada a taquilla és de 6 euros, tot i
que el cost és de 5 euros si es fa compra anticipada d’entrades al web
www.auditoricastellar.cat. A més, les famílies nombroses o monoparentals que
presentin carnet acreditatiu podran obtenir cadascuna de les entrades a un preu de 4
euros si en fan la compra a taquilla o de manera anticipada al Servei d’Atenció
Ciutadana.

La temporada d’espectacles familiars es completarà amb el concert que oferirà
Macedònia el dissabte 3 de novembre, i amb la proposta El llop ferotge, que tindrà
lloc el diumenge 2 de desembre. Per a més informació sobre cadascun dels
espectacles i sobre la venda d’entrades podeu consultar els webs
www.auditoricastellar.cat i www.castellarvalles.cat/teatreimusica.
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