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Entrades i abonaments Temporada teatre, música i dansa gener -
maig 2022

ABONAMENTS

Regala emocions, regala Auditori

Número d’espectacles Preu

Abonament a 7 espectacles 70 €

Abonament a 4 espectacles 40 €

Compra el teu abonament fins al 31 de desembre!

Nota: els espectacles familiars no estan inclosos als abonaments

ENTRADES

Teatre, música i dansa (a la venda a partir del 3 de gener)

 

Entrada
normal

Entrada amb
descompte**

Entrada col·lectius (10
o més persones)***

file:///


15 € 12 €
 

10 €

 

**La tarifa reduïda s’aplicarà en la compra d’entrades anticipades al web
www.auditoricastellar.cat o amb cita prèvia amb la Regidoria de Cultura (tel.
937144040 ext. 1338 de dilluns a divendres de 9 a 14 h) en el cas de persones que
no tenen accés a Internet o que tenen dificultats per comprar entrades de manera
electrònica i a  les persones menors de 25 anys i majors de 65 anys.

***Preu de l’entrada individual en cas de compra de 10 o més entrades. Cal
contactar amb la Regidoria de Cultura al tel. 937144040 o a l’a/e
cultura@castellarvalles.cat.

Programació familiar (ja a la venda)

 

Entrada
normal

Entrada anticipada**
Entrada amb
descompte***

6 € 5 € 4 €

 

**Preu per compra anticipada a www.auditoricastellar.cat o amb cita prèvia amb la
Regidoria de Cultura (tel. 937144040).

***La tarifa reduïda s’aplicarà a persones de famílies nombroses i de famílies
monoparentals (caldrà presentar carnet acreditatiu). Aquest descompte serà
aplicable quan la compra es faci a taquilla o de manera anticipada amb cita prèvia
amb la Regidoria de Cultura per a les persones que no tenen accés a Internet o que
tenen dificultats a l’hora de comprar entrades de manera electrònica trucant al
937144040 extensió 1338 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h.)

Compra d’entrades

Al web www.auditoricastellar.cat
Amb atenció presencial, sempre amb cita prèvia, per a les persones que no
tenen accés a Internet o que tinguin dificultats a l’hora de comprar entrades de
manera electrònica trucant al 937144040 extensió 1338 (de dilluns a
divendres de 9 a 14 h.)
1 hora i 30 minuts abans de l’inici de cada espectacle a la taquilla de
l’Auditori (sempre que hi hagi entrades disponibles).
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