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La representació de l’obra "El llop ferotge" tancarà diumenge la
temporada de tardor d’espectacles familiars a l’Auditori

Dimarts 27 de novembre de 2018
Programes| Temporada de teatre i música setembre-desembre 2018

La programació de tardor d’espectacles familiars a l’Auditori Municipal Miquel
Pont es tancarà diumenge que ve, 2 de desembre, amb la representació de l’obra El
llop ferotge, de la Companyia del Príncep Totilau, que començarà, com és habitual,
a les 12 hores.

L’obra, interpretada per Clara Dalmau, Jordi Hervàs i Ares Piqué, és un espectacle
d’actors, màscares i titelles que, a partir d’un judici popular al personatge del llop
ferotge, explica tres contes. D’altra banda, el marc del judici popular al llop, caçat
després d’haver-se menjat la caputxeta, l’àvia, sis cabretes i gairebé tres porquets,
permet als espectadors reflexionar sobre temàtiques que toquen el públic
contemporani de molt a prop, com la convivència entre la gana i l’abundància o la
justícia convertida en espectacle. Tot, tractat amb humor.

El llop ferotge és un espectacle recomanat especialment a espectadors d’entre 3 i 10
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.

Per a més informació podeu consultar els webs www.auditoricastellar.cat i
www.castellarvalles.cat/teatreimusica.
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