març - maig 2021

20 de març
PALLASSO

LIBÈL·LULA

Pili, no ho trobes genial? Has vist com se
t’omple la boca amb tantes eLes? Libèlul·la.
En un petit teatre de fira, a l’home de la
Pili li toca fer tots els papers de l’auca, i
quasi sense voler desplega el seu univers
particular i artesanal.
Univers que ha creat amb les seves
pròpies mans, autòmats, titelles i humor es
fusionen per donar sentit a Libèlul·la

CONTES - TEATRE

24 d’abril

Engruna teatre:

EL SECRET DE LA
DETECTIVA KLAUS
La Detectiva Klaus és una investigadora
curiosa i divertida capaç de resoldre els
enigmes més difícils!
Aquesta vegada, però, no aconsegueix
resoldre el secret que amaguen uns
objectes i llibres estranys que han arribat a
les seves mans...
Fent un viatge a través d’alguns dels
contes més coneguts pels menuts de casa,
com la Caputxeta, el Patufet o Hansel i
Gretel... descobrirem el veritable secret de
la Detectiva Klaus.

Cia Riguel:

MONSTRES

15 de maig
MULTIDISCIPLINAR

Monstres és el nom de l’última estrena de
la Companyia Riguel. És un espectacle per
a públic familiar que indaga en l’imaginari
col·lectiu, i ens parla a través de bruixes
i monstres per arribar a entendre i
acceptar les nostres debilitats, fortaleses i
emocions.

Tots els espectacles són al
Teatre Comunal d’Andorra la Vella
a les 16.30 h i 18.30 h
Adults: 4 € - Infants: entrada gratuïta
(cal treure l’entrada)

VENDA D'ENTRADES:
www.andorralavella.ad/entrades

+ info: www.andorralavella.ad
MESURES COVID-19

Les entrades només
es poden adquirir anticipadament.
No cal que imprimeixis l’entrada,
pots presentar-la al mòbil.
És obligatori l’ús de la mascareta.
Avança l’arribada
per evitar les aglomeracions.
L’entrada i sortida es farà
esglaonadament i per accessos diferents.
Respecta en tot moment
la distància de seguretat.
Segueix les indicacions
del personal de sala i la senyalització.
Hi haurà gel hidroalcohòlic
a les entrades del teatre.
S’airejarà i es desinfectarà
la sala abans de cada funció.

ES PREGA LA MÀXIMA PUNTUALITAT.
UN COP COMENÇADA L’ACTUACIÓ NO
ES PERMETRÀ L’ENTRADA A LA SALA.
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