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Dissabte 17 de desembre de 2022

Teatre

"Kalumba"

Clica aquí per comprar entrades per a la sessió de les 18 h.

Clica aquí per comprar entrades per a la sessió de les 20.30 h.

La Gàrgola Produccions Teatrals

L’Esteve, l’Arlet, la Naia i en Carles tenen una amistat estreta des del 2003, quan
eren dues parelles que van compartir un any d’Erasmus idíl·lic a Copenhagen. Anys
més tard, les relacions sentimentals entre ells es van trencar mentre seguien camins
vitals diversos, un fet que no impedeix que un cop l’any facin un sopar per trobar-se
de nou i posar-se al dia.

Així doncs, quan l’Esteve els truca per veure’s, els altres hi van amb ganes de saber
què amaga tanta pressa: una decisió radical que canviarà dràsticament la vida de
l’Esteve i, de retruc, la de tots quatre, que es veuran obligats a decidir si volen
arriscar-se per intentar començar de nou, o prefereixen seguir una rutina que no els
omple.

Kalumba és una comèdia per acostar-se als drames de maduresa del que havia de ser
la generació més ben preparada de la història.

Dramatúrgia

Frank Bayer

Direcció

Yago Alonso

Ajudant de direcció

Sara Sors

Intèrprets

Núria Florensa

Xavier Mercadé

Núria Deulofeu

Raül Tortosa

file:///
https://auditoricastellar.cat/bravo/kalumba/kalumba-18-h/
https://auditoricastellar.cat/bravo/kalumba/kalumba-20-30-h/


Música

Lluís Gavaldà

Adaptació musical

Rafa Roca

Durada aprox.

80 min

CRÍTIQUES

“Una comèdia amable i la mar d’entretinguda que aborda la famosa crisi dels
quaranta”.

Oriol Osan - Núvol

Horari | Dues sessions: 18 h i 20.30 h

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Temporada de teatre i música setembre-desembre 2022
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