
Abonaments 

Compra i regala un abonament de les arts 
escèniques, que inclou 8 espectacles*.

Setmana exclusiva de venda 
d’abonaments per web: 

Del 19 de desembre a les 00.00 hores al 
27 de desembre a les 24.00 hores

A partir del 28 de desembre també es 
podrà comprar abonaments, amb la 
compatibilitat de poder comprar entrades 
dels diferents espectacles.

Compra per la web del teatre el teu 
abonament de manera fàcil i sense 
comissions i reserva la teva butaca 
numerada a un preu molt interessant:  
60 €

•	 Amb l’abonament podràs obtenir les 
millors butaques del teatre.

•	 No hauràs de preocupar-te de res més. 
Imprimeix l’entrada a casa i entra 
directament al teatre sense passar per 
taquilla.

•	 Et farem arribar la informació dels 
espectacles de manera personalitzada, 
sent el primer en conèixer els nous 
espectacles i altres propostes culturals.

* L’abonament no inclou “Moncho: 50 anys de 
boleros i de cançons”. Les entrades d’aquest 
espectacle es poden comprar per la web i 
taquilles del teatre en les condicions habituals.

Entrades

Les entrades numerades per a cada 
espectacle es podran comprar per web 
a partir del 28 de desembre a les 00.00 
hores.

Les entrades per a cada obra també es 
posaran a la venda, sempre hi quan no 
s’exhaureixin prèviament, a taquilla una 
hora i mitja abans del començament de 
l’espectacle.

Si algun espectacle no es pogués realitzar 
en la data programada es buscarà una data 
alternativa per la seva realització. Només 
en el cas que no fos possible programar-
los es retornarà l’import de l’entrada.

Teatre Núria Espert
Pl. de Federico García Lorca, 1.

Teatre de Guerrilla recupera la figura romànti-
ca d’un personatge tan excèntric i entranyable 
com és el del xarlatà. Observadors de la realitat i 
utilitzant l’humor corrosiu, El Xarlatan ens pro-
jecta una visió acida, irònica i còmica sobre la in-
finitat de mètodes que ens prometen ajudar-nos 
a aconseguir el nostre benestar.
El Xarlatan és una autèntica sessió de risoterà-
pia. 

CAT / 1 h 30 minuts
10 € web i anticipada / 12 € taquilla
Espectacle en abonament

Rent és un musical rock amb música i lletres de 
Jonathan Larson, basat en l’òpera La Bohème, 
de Puccini. Narra la història d’un grup de joves 
pobres, artistes  i músics intentant sobreviure al 
Lower East Side de Nova York.
Aquest emblemàtic  musical està protagonitzat 
per TeatrAndreu, una entitat de teatre de Sant 
Andreu de la Barca formada per joves actors, 
amb més de 25 anys de trajectòria artística.

CAST / 2 h 30 minuts amb descans
15 € web i anticipada / 17 € taquilla

* Espectacle en abonament

Ombres de Plata és un espectacle de músi-
ques i imatges que, de manera casual, s’esmi-
colen en espurnes de nous significats. 
A Ombres de Plata es projecta una selecció 
de títols de Chomón amb la música en directe 
de Marc Parrot. Un espectacle d’imatges i de 
cançons amb una força poètica tan inesgota-
ble que omplen les lletres de Marc Parrot de 
múltiples i insospitats significats.

CAT / 1 hora
10 € web i anticipada / 12 € taquilla
Espectacle en abonament

Proveniente de una familia de gitanos catalanes 
Moncho ya sorprende cantando música román-
tica y, específicamente, los boleros. Moncho es 
un gran admirador de Lucho Gatica y siempre 
quería cantar el bolero antillano, caribeño, 
americano. Y entonces se rodeó de gente y de 
músicos que lo colmaron de conocimientos con 
relación a esta música, demostrando que es un 
excelente, talentoso y sabrosón del bolero. Que 
lo siente y canta como pocos. 

CAST / CAT / 1 h 15 minuts
15 € web i anticipada / 17 € taquilla

En aquest espectacle “Mandarina” es transfor-
ma en una sexywoman per explicar-nos la 
història de la seva vida d’una manera divertida 
i fascinant. Aprofita l’ocasió per fer-nos refle-
xionar sobre temes tan diversos com l’actuali-
tat, l’amor, el sexe, la religió i la política.
No només sorprèn per l’enginy dels seus textos 
sinó també per la màgia que els acompanya. 
Emmarcat en el programa del Dia de la Dona. 

CAST / 50 minuts
6 € web i anticipada / 7 € taquilla
Espectacle en abonament

Verás que todo es mentira es un divertimento 
en un acto. Es una charla sobre el sexo, la mujer, 
el hombre, la muerte, Dios, la felicidad, la estu-
pidez y sobre la vida misma.
Un amigo mío murió hace dos años. Recuerdo 
que me dijo: Te das cuenta, Godoy, ¿qué manera 
más estúpida de empezar la semana?
Un espectáculo casi escrito y dirigido por An-
dreu Buenafuente y Berto  Romero.

CAST / 1 h 20 minuts
10 € web i anticipada / 12 € taquilla
Espectacle en abonament

La Asombrosa Historia de Mr. Snow narra la 
vida d’un personatge entranyable i irrepetible. 
Mr. Snow va viure més de 100 anys, va ser l’il-
lusionista més important de tots els temps i va 
acumular una fortuna superior a la de 10 naci-
ons.
L’espectacle proposa un format de màgia fora de 
tot allò convencional. La màgia es converteix en 
pretext per narrar una història singular.

CAST / 1 h 10 minuts
8 € web i anticipada / 9 € taquilla
Espectacle en abonament

Els joves enamorats Hero i Claudi han de casar-
se en una setmana. Per passar el temps planegen 
una trampa amorosa a Benedictine, un confés 
tirà de les dones.
Així comença  aquesta història de William Sha-
kespeare on  tots els personatges queden enre-
dats en les seves pròpies manipulacions. 
Finalment l’amor triomfarà i tothom es pregun-
tarà si, de fet, no ha estat molt soroll per no res.

CAT / 1 h 25 minuts
8 € web i anticipada / 9 € taquilla
Espectacle en abonament

Amb una escenificació acurada presentem 
aquesta selecció dels fragments més brillants i 
emblemàtics del gènere musical de la zarzuela. 
Una antologia escollida interpretada per or-
questra, cor i quatre solistes que ens delectaran 
amb el seu art.

CAST / CAT / 2 h 15 minuts amb descans
15 € web i anticipada / 17 € taquilla
Espectacle en abonament
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TEATRE
dE GUERRIllA
Ds 21 GENER 

22.00 h
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PARROT

Ds 14 ABRIL
22.00 h

MONCHO
Ds 28 GENER 

22.00 h

GOdOy
Ds 12 MAIG 

22.00 h

ANTONIO dÍAZ
Ds 4 FEBRER

19.00 h

lES 
ANTONIETES
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22.00 h

COMPANyIA
MUNdO

MANdARINA
Ds 10 MARÇ

21.00 h

COMPANyIA
+ SARSUElA
Dg 27 MAIG

19.00 h

60 €

Informació, 
venda d’abonaments  

de la temporada 
d’arts escèniques 

i d’entrades anticipades 
al web del Teatre:

www.teatrenuriaespert.cat
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Núm.

Compra i regala un 
abonament de les arts 
escèniques, que inclou 8 
espectacles*

11 FEB.
21.30 h
19 FEB.*
18.00 h

12 FEB.
18.00 h
24 FEB.
21.30 h

17 FEB.
21.30 h
25 FEB.
21.30 h

TEATRANdREU



Jonás es un pequeño espermatozoide que nunca 
quería concursar en la carrera de la fecundaci-
ón. Sin embargo, el tiempo pasaba y nuestro 
protagonista tenía que emprender un viaje lle-
no de peligros y aventuras en busca del óvulo 
perdido.
Premio FETEN 2011 a la mejor dirección.

CAST / 55 minuts / A partir de 6 anys
5 € web i anticipada / 6 € taquilla

Tres personatges viuen amicalment en un di-
minut espai. Acostumats a compartir-ho tot el 
dia que la seva amable convivència es trenqui 
hauran de buscar noves maneres de relacionar-
se entre ells.
En aquesta nova proposta Teatre Nu incorpora 
les tècniques del teatre de circ i del moviment.

CAT / 55 minuts / A partir de 4 anys
5 € web i anticipada / 6 € taquilla

La Asombrosa Historia de Mr. Snow narra la 
vida d’un personatge entranyable i irrepetible. 
L’espectacle proposa un format de màgia fora de 
tot allò convencional. La màgia es converteix en 
pretext per narrar una història singular.
Un espectacle molt recomanat per a tot tipus de 
públic quant a condició, a gènere i a edat.

CAST / 1 h 10 minuts / A partir de 6 anys
8 € web i anticipada / 9 € taquilla
Espectacle en abonament

Iaios és un espectacle que, a través dels jocs 
dels protagonistes i de llenguatges diversos, es 
va teixint la història dels més pròxims amb els 
seus avantpassats.
Una història que aborda els vincles familiars 
entre avis, pares i fills.
Premi FETEN 2010 a la millor direcció.

CAT / 1 h / A partir de 5 anys
5 € web i anticipada / 6 € taquilla

La Berta és una nena petita d’edat i de mida. I 
està farta que li diguin “menuda” i de sentir dir 
que es tan petita com un cigró.
La Berta només té un somni: un dia despertar-se 
i ser tan alta com els demés. Un dia, un cop de 
vent li farà emprendre un camí que li durà  afer 
un llarg  viatge. En tornar, després de conèixer 
personatges ben curiosos, la Berta s’haurà fet 
més gran i fins i tot una mica més alta. 

CAT / 50 minuts / A partir de 3 anys
5 € web i anticipada / 6 € taquilla
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MENUdA
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El ESPEjO
NEGRO
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Informació, 
venda d’abonaments  

de la temporada 
d’arts escèniques 

i d’entrades anticipades 
al web del Teatre:

www.teatrenuriaespert.cat

Àrea de Cultura

Informació

Si tens dubtes o vols ampliar la informació la 
mateixa web et proporciona informació del teatre  
i dels diferents espectacles.

També ens pots trobar a:

Ajuntament de Sant Andreu de la barca
Regidoria de Cultura

Pl. de l’Ajuntament 1, 2a planta
De dilluns a divendres 
de 9 a 14 hores

Tel: 93 635 64 00
teatrenuriaespert@sabarca.cat
www.sabarca.cat

facebook.com/TeatreEspert

twitter.com/TeatreEspert

Programació 
arts escèniques  
gener > maig 2012


