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TEATRE BALAGUER
Temporada 2018 - 2019

JOSEP M. POU, EMMA VILARASAU, JOEL JOAN, JOAN PERA DÀMARIS GELABERT O QUIM MASFERRER, NOMS DE
LA NOVA TEMPORADA DEL TEATRE DE BALAGUER

Dos abonaments de temporada, un de tardor i un d’hivern

El Teatre Municipal de Balaguer iniciarà la 23a temporada estable ininterrompuda de programació professional d’arts
escèniques, la temporada 2018/2019, amb dos cicles, el cicle de TARDOR 2018 (octubre, novembre i desembre) i el cicle
d’HIVERN 2019 (gener-febrer-març-abril).
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El primer dels espectacles de la nova temporada arribarà a finals d’octubre, concretament el diumenge 28 d’octubre a les 19
h, amb la representació de l’obra MOBY DICK, amb JOSEP M. POU com a cap de cartell, basada en la novel·la d’Herman
Nelville. L’obra dirigida per Andrés Lima ens explicarà l’obessió del capità Ahab en la seva lliuta contra la balena. Una obra en
llengua castellana.

Dues propostes incloses a l’abonament de TARDOR 2018 i que formaran part de la programació de les festes del Sant Crist
de Balaguer són un concert familiar amb el grup EL POT PETIT, el divendres dia 9 de novembre i EL FANTASMA DE
CANTERVILLE, el dia 10 i amb l’incombustible rei de la comèdia, l’actor JOAN PERA.

La darrera proposta de la tardor ens arribarà el 2 de desembre de la mà de SÍLVIA MUNT, que dirigeix amb l’obra de LA
RESPOSTA a actors de primera línia, EMMA VILARASAU, ÀNGELS GONYALONS, DAVID SELVAS, ÀLEX CASANOVAS o
FERRAN RAÑÉ.

Pel que fa al CICLE D’HIVERN 2019 arrencarà 20 de gener amb un “foraster” molt conegut gràcies a la TV pública catalana,
l’actor QUIM MASFERRER retrà homenatge al públic amb l’espectacle BONA GENT, un format que ens recordarà força al que
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presentava per TV. Continuarà el cicle el 27 de febrer amb l’obra ESCAPE ROOM, una comèdia de JOEL JOAN.

Al març arribaran dues propostes més, una per a públic familiar el dia 9, amb la popular DÀMARIS GELABERT i el seu
CONCERT FAMILIAR i l’altra el dia 30 amb EL PREU d’Arthur Miller, interpretada per quatre grans mostres de l’escena
catalana, PERE ARQUILLUÉ, RAMON MADAULA, ROSA RENOM i LLUÍS MARCO.

Per acabar la temporada 2018/2019, el Teatre ha deixat pel final, coincidint amb el cap de setmana de la Fira Q, amb un
espectacle polifònic-teatral sense text on cada gest té assignada una nota musical. Els encarregats seran els coneguts COR
DE TEATRE amb el seu darrer espectacle TROIA, UNA VERITABLE ODISSEA!, després dels seus exitosos muntatges
Operetta i Allegro.

L’abonament del CICLE DE TARDOR 2018 tindrà un preu de 50 € a platea i de 45 € a l’amfiteatre i es posarà a la venda el
dilluns dia 8 d’octubre i l’abonament del CICLE D’HIVERN 2019 tindrà un preu de 60 € i de 55 € a l’amfiteatre i es posarà a la
venda a partir del 4 de desembre.

La venda dels abonaments es realitzarà com els darrers dos anys, a l’Oficina de Turisme de Balaguer, situada al Museu de la
Noguera (plaça dels Comtes d’Urgell, 5, tel. 973445194), de dilluns a dissabtes d’11 a 14 h i de 18 a 20 h, els diumenges i
festius de 10 a 14 h.

Els abonats als dos cicles tindran l’opció de sol·licitar, al moment de retirar l’abonament, invitacions gratuïtes per a diferents
espectacles exclosos dels abonaments, com són el concert familiar del grup EL POT PETIT o bé el concert de reis a càrrec de
la BELLPUIG COBLA.

A més de la programació professional, el TEATRE MUNICIPAL de BALAGUER també acollirà diversos espectacles durant la
temporada, com ara, el IX Concurs Internacional de Cant Líric Germans Pla Ciutat de Balaguer, un concert de Balaguer Music,
el festival solidari de La Marató, el concert de l’Orfeó Balaguerí, representacions teatrals de caire solidari, espectacles de
dansa, festivals escolars, campanyes escolars amb representacions d’espectacles en llengua anglesa o actes del foment de la
lectura i concursos per millorar la dicció i la parla de la llengua catalana, entre d’altres.

Més informació
Institut Municipal Progrés i Cultura
Tel. 973446606
A/e: cultura@balaguer.cat
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