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Diumenge 5 de maig de 2019

Teatre

"Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?"

Mosica Mix

La Carlota és una princesa tan rosa, tan rosa com totes les princeses del món... Té
un vestit rosa, una habitació rosa i una “feliç” i envejable vida de color rosa però, no
obstant això, la Carlota s’avorreix moltíssim perquè a ella tot això d’anar petonejant
gripaus a la recerca d’un príncep blau no li interessa gens ni mica. A ella, el que li
agradaria seria caçar dracs, muntar en globus o nedar a lloms d’un dofí.

La protagonista d’aquesta història farà trontollar tot un regne pel sol fet de voler ser
la persona que vol ser i no la que els altres volen que sigui. Segons la Carlota, la
solució és molt fàcil, la gent ha d’entendre que hi ha nenes que en lloc de voler ser
princeses roses prefereixen qualsevol dels milions de colors que hi ha al món.
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Escenografia

Paula Bosch

Teatre de Sant Cugat

Edats recomanades

A partir de 4 anys

Durada aprox.

60 min

Compra d’entrades i abonaments:

Horari | 12:00

Preu | 6 € (5 € compra anticipada a través www.auditoricastellar.cat; 4 € famílies
nombroses o monoparentals amb acreditació per compra a taquilla o anticipada al
SAC)

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Espectacles familiars i temporada de teatre i música gener-maig 2019

Auditori Miquel Pont

Pl. del Mercat, s/n
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