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Cia. Sabanni: 
AMB P DE PALLASSO

24 DE MARÇ CLOWN

Teatre Comunal - 17 i 18.30 h
Adults: 4€ - Infants: entrada gratuïta

En Sabanni avui, arriba disposat a veure 
un espectacle.  Però... Ostres, tu! Està ben 
despistat! Sembla que és ell, qui ha 
d’actuar! I no hi comptava! I ara què, 
Sabanni?
Tranquils, no passa res! Amb unes gotes 
de màgia, un polsim de bogeria, la bona
companyia del Mestre Vallcorba i el seu 
inseparable colom Jordi, la farem grossa!

21 D’ABRIL  

Campiquipugui: 
LA RATETA 

TITELLES

Teatre Comunal - 17 i 18.30 h
Adults: 4€ -  Infants: entrada gratuïta

L’avioneta  de  l’Alice,  la  Kate  i  la  Fiona  
ha  fallat  i  han  caigut  enmig  d’una  
granja abandonada...  Però  de  seguida  
descobreixen  que  no  estan  soles  i  que  
en  aquesta granja habita un animaló a 
qui li agrada tenir l’escala ben neta. És 
la rateta presumida! Sembla que la Kate 
no coneix la seva història, però l’Alice i la 
Fiona l’explicaran amb l’ajuda dels amics de 
la rateta, la resta d’animals de la granja.

Festa de la Diversitat
Plaça Guilllemó
17 h - Entrada gratuïta

Dos grans aventurers, arriben al teu 
poble... Els hi acaben d’encarregar una 
missió: Seguir el rastre d’un antic tresor. 
Ells no ho podran fer tot sols, hauran de 
necessitar la vostra ajuda.
Guiats d’un vell mapa, hauran de superar 
tots els perills i proves: Indis i vaquers, 
fruits exòtics del Brasil, danses africanes, 
mòmies d’Egipte...

Festuc Teatre: 
UNA D’AVENTURES

12 DE MAIG ANIMACIÓ VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES:

 www.andorralavella.ad
 Àrea de Cultura

Centre cultural La Llacuna
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4  
Tel.: 730037

 Oficina de Turisme 
d’Andorra la Vella
Plaça de la Rotonda, s/n 
Tel.: 730003

+ info: www.andorralavella.ad

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


