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L’espectacle "La noia de la làmpada" canvia d’ubicació i es
representarà a l’Auditori Municipal el 3 de març a les 19.30 h

Dimecres 20 de febrer de 2019
Programes| Temporada de teatre i música gener-maig 2019

També canvia d’horari la proposta familiar Adeu Peter Pan, que tindrà lloc el
mateix dia a les 11 hores

La Regidoria de Cultura ha anunciat que l’espectacle teatral La noia de la làmpada,
previst el proper diumenge 3 de març, es representarà finalment a l’Auditori
Municipal Miquel Pont, i no a la Sala de Petit Format de l’Ateneu com estava
previst, per motius tècnics.

Així, aquesta proposta sobre la maternitat de Flyhard Produccions / Sala Flyhard i
Vania Produccions dirigida per Marta Aran es trasllada d’ubicació i començarà a les
19.30 hores, una hora més tard del que es va anunciar inicialment.

Després de la representació hi haurà un col·loqui postfunció en què el públic podrà
compartir les seves impressions sobre l’obra amb la directora i dramaturga Marta
Aran i la resta de l’equip artístic. L’activitat, conduïda per Montse Gatell,
s’emmarca dins la programació de propostes del Dia Internacional de les Dones.

El canvi d’ubicació de La noia de la làmpada suposa que s’augmenta l’aforament a
l’espectacle, de manera que s’ha reactivat la venda d’entrades, que estaven
exhaurides, a la pàgina web www.auditoricastellar.cat.

D’altra banda, el moviment d’aquest espectacle ha comportat que també es
modifiqui l’hora d’inici de la proposta familiar de Festuc Teatre titulada Adeu Peter
Pan, que s’havia de representar a l’Auditori el mateix dia a les 12 hores, i que
finalment començarà una hora abans, a les 11 hores.

Val a dir que aquella setmana no s’ha programat cap pel·lícula en el marc de la
programació cinema que es porta a terme cada diumenge a l’Auditori.

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat, s/n

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/34154/descriptiu/-2539/
http://www.auditoricastellar.cat
/14374/equipament/16/

