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Escena. L’Associació de Teatre per a tota la Família ofereix dos espectacles al mes, al Centre Catòlic i a l’Auditori de la Torrassa

Nova temporada de teatre familiar a L’H

D

ues propostes cada mes,
una al teatre del Centre
Catòlic i una altra a l’Auditori de la Torrassa per arribar a diferents indrets de la ciutat.
És la temporada estable de l’Associació de Teatre per a tota la Família
de L’H, que comença de nou a l’octubre amb espectacles infantils.
Per al pròxim trimestre, l’entitat
ha fet una selecció de companyies
teatrals de titelles i d’actors que
repassen històries tan conegudes
com El gat amb botes, La rateta
presumida, Hansel i Gretel i Joan
sense por, algunes de les quals han
estat actualitzades als nous temps i
totes estan pensades per fer gaudir
tota la família i per cercar la compli-

EL PROGRAMA
yyy 7 d’octubre, 18h. ‘Hansel
i Gretel’. Centre Catòlic.
També anomenat La caseta de
xocolata, és un dels clàssics
dels germans Grimm. Dos
germans es perden al bosc i
troben una fantàstica casa de
caramel i xocolata. Però la seva
habitant no és tan dolça. Versió
actualitzada per Titelles Vergés.
Rambla de Just Oliveras, 34
yyy 14 d’octubre, 18h. ‘El
gat amb botes’. Auditori la
Torrassa. Un gat en herència,
la intel·ligència del qual
demostra ser més valuosa que
tots els diners del món. Amb
la companyia Catacrac Teatre.
C. de Santiago Apòstol, 40
yyy 4 de novembre, 18h.
‘La castanyera’. Centre
Catòlic. Una castanyera
busca castanyes al bosc per
vendre-les torrades per Tots
Sants. Un follet entremaliat
i un gegant bondadós
l’ajudaran. Titelles de drap de
la Cia. Tian Cusió. Rambla de
Just Oliveras, 34
yyy 11 de novembre, 18h.
‘La que escombrava
l’escaleta’. Auditori la
Torrassa. Un clàssic renovat
per la companyia de titelles
l’Invisible sobre la rateta
presumida que es casa amb
un gat i comet un gran error.
C. de Santiago Apòstol, 40
yyy 2 de desembre, 18h.
‘Joan sense por’. Centre
Catòlic. Un altre clàssic
dels Grimm sobre la por
amb el valent Joan com a
protagonista, de la Cia. Més
Tumàcat. Rambla de Just
Oliveras, 34
yyy 9 de desembre, 18h. ‘El
Nadal dels tres porquets’.
Auditori la Torrassa.
Titelles Vergès fa que els tres
porquets i el llop celebrin
junts el Nadal, cantin nadales
i facin un viatge plegats. C. de
Santiago Apòstol, 40

citat i la participació del públic.
L’Associació va iniciar la seva
trajectòria l’any 2009 per oferir
espectacles infantils i en català a
la ciutat, amb la col·laboració de diverses entitats. German Gómez, el
seu coordinador, explica que “des
de la temporada passada hem augmentat la programació de clàssics
perquè funcionen molt bé i atrauen
més públic”. Els espectacles registren una mitjana d’un centenar
d’assistents.
El preu de les entrades per al
públic adult és de 6 euros, i per a
infants de 3 a 14 anys, de 5 euros. y
Escena de ‘Hansel i Gretel’ de la companyia Titelles Vergès
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Més informació:
teatrefamiliarhospitalet.jimdo.com

