
Comença la nova temporada
als teatres de Sabadell
Al llarg d’aquesta setmana, diferents teatres
de la ciutat han anat presentant la seva
nova temporada que es troba, com la de tots
els teatres, marcada per l’augment de l’IVA
en els ‘productes’ culturals

La nova temporada de teatre sabadellenca presenta una
programació semblant a la dels darrers anys. Es presenten
només alguns canvis de forma. Obres de sabadellencs, obres
de fora, teatre musical, dansa, circ... són alguns dels
espectacles que es podran veure al llarg d’aquest any.
L’augment de l’IVA és una de les preocupacions majors, ja
que els teatres es troben a l’espera de quina serà la reacció
del públic

Teatre La Faràndula i Teatre Principal

La temporada de La Faràndula i el Teatre Principal incorpora, com cada any, sarsuela, música a càrrec de l’Orquestra Simfònica del
Vallès, música de cambra, música de cobla, teatre infantil i obres de teatre en gira pel Principat.

Enguany, l’obra destacada és ‘Incendis’, una obra de Wadji Mouavvad, dirigida per Oriol Broggi, que va tenir una gran acollida en la
seva estrena a Barcelona.

També, Joan Pera portarà un record i un homenatge a l’humorista català Joan Capri en el seu espectacle ‘Joan Pera, Capri’. I,
finalment, Mercè Sampietro portarà l’espectacle ‘9 maletes’, que gira al voltant de cartes de personatges famosos com Gandhi, Henry
Miller, Anton Txèkhov...

En la roda de premsa es va comentar que aquesta última obra de teatre serà possible gràcies a la col·laboració amb els promotors
UiU, que també portaran Pep Bou amb el seu espectacle i un concert al teatre La Faràndula dels Amics de les Arts.

La novetat d’aquest any és la posada en funcionament d’un portal a internet per tal d’adquirir les entrades a través de la xarxa i no
haver-se de desplaçar fins al teatre. L’adreça és www.sabadell.cat/cultura i permetrà comprar l’entrada, escollir el seient desitjat i
imprimir el tiquet sense cap cost afegit al preu final.

LaSala

Aquest espai de teatre exclusivament infantil de Sabadell enguany incorpora una novetat significant. En comptes de fer tots els
espectacles en la mateixa sala, tindran espectacles repartits per diferents sales de la ciutat: al Teatre Principal, Ca l’Estruch, La
Faràndula...

Pel que fa a la resta, l’oferta d’aquest any continua sent tan variada i abundant com els anys anteriors. Teatre, circ, dansa es mesclen
dins la seva programació per tal de bastir la ciutat d’espectacles amens per als més petits de la casa.

A més a més, aquest any es tornarà a celebrar el festival El més petit de tots, repartint els espectacles entre més de sis teatres de la
ciutat. Enguany serà la vuitena edició del Festival internacional d’arts escèniques per als més petits ( www.elmespetitdetots.cat) i
arribarà a LaSala el 17 de novembre.

http://www.sabadell.cat/cultura
http://www.elmespetitdetots.cat/


Teatre Sant Vicenç

El teatre Sant Vicenç començarà la nova temporada el diumenge 30 de setembre amb el seu espectacle ‘Aladí i la llàntia
meravellosa’. ‘Òscar! Una maleta dues maletes, tres maletes’, ‘Els tres porquets’ i ‘Molt soroll per a no res’ són alguns dels títols que
es podran veure en cartellera aquest any, sense oblidar els tradicionals ‘Pastorets’.

El teatre Sant Vicenç estrena revista digital aquest any. La revista ( www.revistasantvi.com) és gratuïta i s’enviarà als subscrits al
correu cada mes. Durà informació mensual del que es fa en l’espai cultural de Sant Vicenç i vol ser una eina per apropar-se a la gent i
per a tenir una més bona comunicació amb el públic.

L’Estruch

L’Estruch portarà un any més espectacles diversos, residència de dansa i nous formats escènics i el MECAL, el festival de
curtmetratges de Barcelona. La sala conserva la varietat dels anys anteriors: teatre, dansa, imatges, performances...

Teatre del Sol

El teatre del Sol està de celebració ja que durant el proper any celebrarà el seu 25è aniversari. Continuant apostant pel teatre fet a la
ciutat, el Teatre del Sol de moment té anunciades noves representacions de l’obra ‘Set núvies per a set germans’ a la sala gran i de
‘Filomena Marturano’ a la sala petita.
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