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8 de setembre a les 21.30h

Quina feinada!
De Ventura Pons
Si a EE.UU aquest èxit novaiorquès el protagonitza en Jesse Tyler
Ferguson, el pèl roig de la sèrie Modern Family, a l’adaptació catalana és
en Roger Pera el que es posa a la pell d'aquest agent de reserves d'un
modern i luxós restaurant de moda a la ciutat. Per ell passen totes les
trucades, totes les reserves i totes les històries al llarg d'una tarda
calorosa d'estiu i ell....és tots els personatges. Un treball d'orfebreria
actoral i un esforç vocal sense precedents que ens deixarà bocabadats,
ens farà riure i ens emocionarà.

Espectacle teatral per a tots els públics.
Durada: 75 minuts
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Preu entrada anticipada: 12,00€
Preu entrada taquilla: 12,90€

6 d’octubre a les 21.30h

El secret de la Lloll
Aquest és un conte teatralitzat, una història romàntica d’un comte francès
i una cupletista catalana plena d’aventures, sorpreses i bogeries. Un
espectacle fresc i divertit, on la Lloll fa tots els papers de l'auca i desplega el
seu oﬁci i el seu art com a gran show-woman.
La Lloll és una actriu que vol demostrar que pot fer tots els papers de l’auca
en un espectacle ideat per ella mateixa en el qual ens narrarà una història
amb un secret... Barrejant ﬁcció i actualitat, l’espectacle és a més una
excusa perfecta per demostrar una vegada més que és una actriu extraordinària capaç, en aquest cas, de fer-nos passar una estona divertida i
entranyable.

Espectacle teatral per a tots els públics.
Durada: 90 minuts

RE
OCTUB

6

Preu entrada anticipada: 14,75€
Preu entrada taquilla: 15,60€

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

ALTRES INFORMACIONS

De dilluns a divendres
Matins: de 10.00 a 12.00 h
Tardes: de 17.00 a 19.30 h

No es permetran devolucions o canvis un cop adquirides les
entrades.
No es faran reserves d’entrades.

VENDA D’ENTRADES

Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada.

Venda anticipada: durant les dues setmanes anteriors
a l’espectacle, al Centre Cívic El Roure o a través
de la pàgina web: www.centrecivicelroure.cat

Per tal d’evitar molèsties als altres espectadors i als artistes,
un cop iniciada l’actuació, no es permetrà accedir al teatre.

Venda a taquilla: durant una hora abans de
l’inici de l’espectacle al Centre Cívic El Roure.

TEATRE

EL
GOULA
CENTRE CÍVIC el roure
Av. Sitges, 14 08859 Begues

No es podran fer fotograﬁes, ni gravacions, menjar, beure,
ni fumar a l’interior del teatre.

Ajuntament
de Begues

Telèfon 93 639 01 66

a/e: info@centrecivicelroure.cat

www.centrecivicelroure.cat
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10, 11, 17 i 18 de novembre de 2018.
Dissabtes 10 i 17 de novembre a les 21:30h
Diumenges 11 i 18 de novembre a les 18h

Els bojos del bisturí
SpaiDart
El Doctor David Zaplana està a punt de donar la conferència Ramon i
Cajal, probablement la més important de la seva carrera i que el podria
convertir en director mèdic de l’hospital on treballa. Però els seus plans es
veuran frustrats amb la visita inesperada d’una antiga amant que li
confessa un secret del passat. I aquesta és només la primera d’un seguit de
persones que aniran omplint el seu despatx, entre ells, la seva dona, la
directora de l’hospital, un mosso d’esquadra i una jove enfadada que busca
explicacions. L’intent del protagonista d’evitar una catàstrofe professional i
personal farà que ell i el seu ﬁdel company, el Dr. Bonet, es vegin atrapats
en un embolic d’enganys, mentides, disfresses, nervis i, sobretot, molt
d’humor.
La venda d’entrada anticipada es realitzarà els diumenges
previs a la data de l’estrena i ﬁns a la ﬁnalització de l’obra
al Passeig de l’Església, de 10h a 14h
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Espectacle teatral. A partir de 10 anys.
Durada: 90 minuts

Preu entrada anticipada: 8,00€
Preu entrada taquilla: 10,00€

23 de desembre de 2018 a les 12.00h i a les 17.00h

Conte de Nadal
SpaiDart
Clàssic conte de Nadal escrit pel britànic Charles Dickens i publicat l’any
1843. Narra la història del Sr. Scrooge, un home avar, egoista i solitari que,
durant la vigília del Nadal, rep la visita del fantasma del seu antic soci,
mort ja fa anys, que l’adverteix sobre el cruel destí que l’espera si no
canvia. Per ajudar-lo a fer-ho, li envia a tres esperits del Nadal (passat,
present i futur). Aquesta serà l’última oportunitat del Sr. Scrooge per
reconduir la seva vida.

Espectacle familiar. A partir de 3 anys.
Durada: 60 minuts
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Pagament voluntari. L’import recaptat
es destinarà a La Marató de TV3
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DISSENY: ELMETROPOST.COM

Av. Sitges, 14 08859 Begues
Telèfon 93 639 01 66
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