Actualitat

Maria Molins i Bárbara Granados, en una imatge promocional de "CabaretA".

L’actriu Maria Molins i la pianista Bárbara Granados
portaran dissabte a l’Auditori l’espectacle musical
"CabaretA"
Dimarts 20 de novembre de 2018
Programes| Temporada de teatre i música setembre-desembre 2018
L’actriu Maria Molins i la pianista Bárbara Granados són les autores i les intèrprets de l’espectacle musical
CabaretA, que arribarà dissabte, 24 de novembre, a l’escenari de l’Auditori Municipal Miquel Pont en el marc de
la programació de teatre i música de tardor.
Ambdues artistes proposen una col·lecció de temes que fusionen un concert i una proposta teatral partint de
referents com Maria Aurèlia Capmany, Mary Santpere, Ángel Pavlovsky o Guillermina Motta per construir un
cabaret(A) com els dels moments més brillants de la història del Paral·lel, però en clau de dona. El talent i el bon
humor són les matèries primeres per a un espectacle en què Molins i Granados són capaces de dir un monòleg
teatral dels més seriosos a ritme de blues o d’imaginar-se un personatge de Mercè Rodoreda cantant el més
sensual dels cuplets en un bar del Raval.
La proposta, que dirigeix Joan Maria Segura i que comptarà també amb els músics Dick Them i Miquel Malirach a
l’escenari, engegarà a les 20.30 hores.
Val a dir que CabaretA, una coproducció de Grec 2017 Festival de Barcelona, Sala Muntaner i Velvet Events,va
ser candidata a millor espectacle musical o líric i a millor composició musical per a espectacle escènic per a
Bárbara Granados als Premis Max 2018.
Les entrades per assistir a CabaretA tenen un preu de 15 euros, tot i que es poden comprar per 12 euros a través
del web www.auditoricastellar.cat o al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador. Les persones majors de 65
anys i les menors de 25 anys també es beneficiaran d’aquest descompte. D’altra banda, els grups de 10 o més
persones poden obtenir les entrades a 10 euros cadascuna, contactant amb la Regidoria de Cultura al telèfon 93
714 40 40 a l’adreça electrònica cultura@castellarvalles.cat.
Podeu consultar la resta de propostes de la temporada cultural de l’Auditori als webs www.auditoricastellar.cat i
www.castellarvalles.cat/teatreimusica.
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