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L'espectacle "Laponia" va omplir el passat 14 de desembre les 308 butaques de
l'Auditori Miquel Pont.

La temporada de teatre i música de tardor es tanca amb una
ocupació de fins al 80%

Divendres 27 de desembre de 2019

L’espectacle teatral Lapònia va tancar dissabte 14 de desembre la temporada
de teatre i música de tardor, un total de nou propostes que han assolit un
percentatge mitjà d’ocupació del 79,53%.

D’una banda, els espectacles de la temporada estable, sis en total, han registrat
1.209 espectadors sobre un total de 1.432 butaques disponibles, el que suposa un
80,17% d’ocupació. D’aquests, la comèdia Lapònia va assolir un ple absolut
(l’aforament és de 308 espectadors), mentre que Una gossa en un descampat va
atraure 270 espectadors, La reina de la bellesa de Leenane va registrar-ne 230 i
l’espectacle musical La Tendresse va comptar amb 179 assistents. Pel que fa a les
propostes que es van representar a l’Ateneu (amb un aforament de 100 assistents), a
la multipremiada A.K.A. (Also Known As) hi van assistir 92 persones, i les dues
sessions d’El brindis van sumar 130 espectadors.

A aquestes xifres cal sumar-hi el 78,90% d’ocupació als espectacles familiars. Dos
dels aforaments van registrar un ple d’assistència, Ballant damunt la lluna i El
monstre de colors. L’altra proposta adreçada als infants, Mare Terra, va comptar
amb 113 espectadors.

D’altra banda, la venda d’entrades per als espectacles de teatre i música de la
temporada hivern-primavera continua a bon ritme. De moment, ja s’ha penjat el
cartell d’“entrades exhaurides” a l’espectacle Bona gent que Quim Masferrer ha de
representar a l’Auditori el dia 19 de març, coincidint amb la festivitat de Sant Josep.
Podeu consultar la programació de gener a maig i comprar entrades de la resta de
propostes al portal www.auditoricastellar.cat.
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