
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge promocional de l'espectacle.Image not found or type unknown

Imatge promocional de l'espectacle.

L’Auditori serà l’escenari diumenge de l’obra de teatre familiar
"L’Endrapasomnis", de Teatre al detall

Dijous 1 de febrer de 2018
Programes| Espectacles familiars

L’Auditori Municipal Miquel Pont acollirà el proper diumenge, 4 de febrer, el
primer espectacle del cicle de teatre familiar de la temporada d’hivern-primavera
2018. Es tracta de l’espectacle L’Endrapasomnis, una producció de Teatre al detall
que es representarà, com és habitual, a les 12 hores.

L’espectacle se situa al País de la Bona Son, on la princesa Dormissona no pot
dormir perquè té malsons. Els seus pares, els reis, rumien, ho consulten amb el
coixí, demanen consells a metges, herbolàries i xarlatans, però no troben cap remei
que guareixi el mal de la petita princesa. Potser l’Endrapasomnis serà la solució...

Creada per Jordi Palet, es tracta d’una història onírica i màgica, inspirada en un
conte de Michael Ende, que ens parla de la por, del valor terapèutic dels contes i de
com busquem solucions ben lluny quan la resposta pot ser dins de nosaltres
mateixos. L’espectacle, que compta amb música en directe a càrrec de La Tresca i la
Verdesca, va obtenir el Premi de la crítica 2014 al millor espectacle familiar.

L’Endrapasomnis és un espectacle recomanat a espectadors a partir dels 5 anys, i té
una durada aproximada de 55 minuts. El preu de l’entrada a taquilla és de 6 euros,
tot i que el cost és de 5 euros si es fa compra anticipada d’entrades al web
www.auditoricastellar.cat. A més, les famílies nombroses o monoparentals que
presentin carnet acreditatiu podran obtenir cadascuna de les entrades a un preu de 4
euros si en fan la compra a taquilla o de manera anticipada al Servei d’Atenció
Ciutadana.

Més informació sobre els espectacles de la temporada i la venda d’entrades als webs
www.auditoricastellar.cat i www.castellarvalles.cat/teatreimusica.

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat, s/n
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