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La programació d’arts escèniques del primer semestre de 2018 
incorpora propostes molt diverses, amb la qualitat de sempre i amb 
un marcat accent femení i de compromís. A tall d’exemple, podrem 
gaudir de la música de la Mª del Mar Bonet, que enguany celebra 
els 50 anys damunt de l’escenari més d’actualitat que mai, o de la 
Maria Arnal i en Marcel Bagés. També coneixerem les històries de la 
“Nàdia”, o de la “Claudia”, obres que inclouran un col·loqui posterior 
amb les protagonistes. I també hi haurà espai per a la comèdia amb 
“Prefiero que seamos amigos, amb Lolita Flores i per ballar amb els 
Brodas Bros. Amb l’esforç i la il·lusió de tots, Castelldefels s’està 
situant en el mapa metropolità com a referent cultural.

Entenem que les administracions públiques han de garantir l’accés 
universal a la cultura com a eina de vertebració social ja que ens 
permet a tots i a totes obrir portes a la curiositat i fomentar l’esperit 
crític. És amb aquesta voluntat que el Teatre Plaza es va adherir 
al programa Apropa Cultura i enguany presentem una renovada 
proposta d’abonaments i de descomptes que ofereix avantatges espe-
cials per a col·lectius vulnerables.

Us convidem doncs a participar i a gaudir d’aquest projecte compar-
tit on, tots i totes, tinguem l’edat que tinguem, hi podrem trobar el 
nostre lloc especial.

presentació

MARIA MIRANDA
Alcaldessa

JORDI MARESMA
Regidor de Cultura, Festes i 
Participació Ciutadana



on comprar
entrades?
anticipada

PRESENCIALMENT.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):
Dilluns a dijous: de 8:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h
Divendres: de 8:00 a 14:00 h
Dissabte: de 10:00 a 13:00 h
Setmana Santa, juliol, agost i Nadal: dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h

ON LINE: www.ticketea.com les 24 h.
Per a qualsevol dubte de vendes: 902 044 226

TAQUILLA: Una hora abans de cada espectacle.
Venda subjecta a disponibilitat.

             servei d’acollida gratuït
Per a nens i nenes fins a 10 anys, per a tots els espectacles del Teatre Plaza. S’ha de demanar reserva prèvia a:
acollidatp@castelldefels.org amb un mínim de 5 dies d’antelació a la data de l’espectacle.



abonaments

Per la compra de:
 • 2 espectacles: 15% de descompte sobre el preu de l’entrada.
 • 3 espectacles: 25% de descompte sobre el preu de l’entrada.
 • 4 espectacles: 30% de descompte sobre el preu de l’entrada.
 • 5 espectacles: 40% de descompte sobre el preu de l’entrada.

No inclou els espectacles de la Xarxa d’Espectacles Infantils, ni els de la sala Margarida 
Xirgu (Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado).

Normativa de l’abonament
- No s’aplicarà conjuntament amb altres descomptes.

- No es podrà anul·lar i no es permetrà fer canvis d’espectacles.

- Si se suspèn la funció es canviarà per una entrada per a qualsevol altre espectacle del 
mateix cost.



• Menors de 3 anys, gratuït sense ocupar seient en les 
actuacions dirigides a públic familiar, exceptuant les 
actuacions programades per la Xarxa d’Espectacles 
Infantils i Juvenils, que serà a partir de 2 anys.
• Descompte del 10 % sobre el preu de les localitats:
    - per a grups  organitzats de 15 persones o més.
    - per a les butaques situades a les llotges.
• Descompte del 20 % sobre el preu de les localitats:
    - per a persones majors de 65 anys.
    - per al VxL (Voluntariat per la llengua.
    - per als alumnes del CPNL per als espectacles de teatre 
      i música en català.
• Descompte del 30 % sobre el preu de les localitats:
    - per a joves entre 26 i 29 anys.
    - per a famílies monoparentals. 
    - per a famílies nombroses.
• Descompte del 40 % sobre el preu de les localitats per a 
joves fins a 25 anys.
• Descompte del 50 % sobre el preu de les localitats, dels 
espectacles de dansa, per als alumnes de l’Escola Munici-
pal de Dansa (una entrada per alumne).

El Teatre Plaza està adherit al programa Escena 25, que 

facilita l’assistència al teatre als menors de 25 anys.

El Teatre Plaza està adherit al programa d’inclusió social 
Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials per a 
col·lectius en risc d’exclusió social.

En cap cas, els descomptes seran acumulables.
No inclou els espectacles de la Xarxa d’Espectacles Infan-
tils i Juvenils.

Per adquirir entrades amb descompte cal presentar 
el document acreditatiu a la taquilla en el moment de 
comprar-les o a l’entrada del teatre Plaza quan s’hagin 
comprat a través de Ticketea.

Per a les promocions que es fan en funció de l’edat de 
l’espectador i, en cas que el titular no pugui assistir a una 
representació, podrà cedir l’entrada únicament a una 
altra persona que compleixi les mateixes condicions,  o 
bé presentar les entrades a la taquilla per fer l’ajust que 
correspongui. En cas que no es faci així, el teatre anul·larà 
automàticament les entrades, sense retornar-ne l’import.

descomptes Teatre Plaza per a la programació estable

descompte del 20% sobre el preu de les localitats amb carnet de la
Biblioteca a la Sala Margarida Xirgu dins de la programació estable

La programació estable pot patir canvis o modificacions alienes a l’organització.



Preu: 12 €

Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 75 minuts

Direcció: Miquel Górriz

Adaptació i dramatúrgia:
Anna Maria Ricard

Interpretació: Xicu Massó

Idioma: català

Companyia:
Coproducció de Festival
Temporada alta, Teatre Lliure i 
Punt Produccions Teatrals SL.

Adaptació del llibre Llàgrimes de 
sal de P. Bartolo i L. Tilotta.
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El Metge de Lampedusa és en Pietro Bartolo, ell és l’únic metge 
que viu permanentment a aquesta illa. L’espectacle parteix 
del llibre “Llàgrimes de sal”, un llibre que narra la història 
d’aquest doctor a Lampedusa, explica diverses històries i 
anècdotes que ha viscut durant els últims 26 anys a l’Illa 
intentant salvar tots els emigrants que hi arriben. Xicu Masó 
es posarà a la pell del doctor Bartolo per explicar-nos i per 
fer-nos entendre la necessitat real que hi ha que aquesta 
catàstrofe arribi al màxim de gent possible.

El metge de LampedusaSERVEI
D’ACOLLIDA

7

descomptes Teatre Plaza per a la programació estable

descompte del 20% sobre el preu de les localitats amb carnet de la
Biblioteca a la Sala Margarida Xirgu dins de la programació estable

#teatreplaza
#metgelampedusaTP



Preu: 5 €

Hora: 12 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 50 minuts

Companyia: La Baldufa

Destinataris: a partir de 3 anys

Espectacle de titelles
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Safari conserva els dos protagonistes d’”Embolic” en la Granja: 
Piñote i Carbassó. Ara, aquests dos personatges ens expliquen 
el conflicte en què s’han vist immersos en la sabana, on s’han 
desplaçat després d’haver rebut la notícia que els advertia de 
la misteriosa desaparició del lleó. En la seva tasca de recerca 
interpel·len la girafa, el mico, l’elefant, el cocodril… i en plena 
aventura, topen amb el lleó, capmoix i pensarós, que no sap 
rugir. Amb la voluntat ferma de resoldre el cas i donar-li un 
cop de mà, els intrèpids investigadors de la Baldufa tractaran 
d’esbrinar quins són els motius d’aquest pesar. 

Safari

8

#teatreplaza
#safariTP



Preu: 16,50 €

Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 80 minuts

Intèrprets:
Maria del Mar Bonet i Borja 
Penalba
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Un concert antològic que ens permet gaudir novament de la 
veu i la música d’aquesta icona de la cançó. Coincidint amb la 
celebració dels seus 50 anys de trajectòria artística, Maria del 
Mar Bonet ens ofereix el millor del seu repertori.

Dins del Festival Barnasants 2018

Maria del Mar Bonet.
50 anys d’escenari

SERVEI
D’ACOLLIDA

9

#teatreplaza
#MMBonetTP



Preu: 18 €
Hora: 19 h
Lloc: Teatre Plaza
Durada espectacle: 90 minuts
Interpretació:
Lolita Flores i Luis Mottola
Versió: Tamzin Townsend i Chema 
Rodríguez-Calderón
Direcció: Tamzin Townsend
Autor: Laurent Ruquier
Idioma: castellà
Producció: Una coproducció de 
Pentación Espectáculos, Focus i 
Verteatro Producciones

11
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“Prefiero que seamos amigos”. Qui no ha sentit en algun 
moment de la seva vida aquesta terrible frase? Una sentència 
que condemna qualsevol expectativa cap a la persona 
estimada, que et destrueix la il·lusió de ser objecte de desig, 
de passió, de formar una parella, de ser la mitja taronja del 
teu amor. El happy ending de la teva història s’esvaeix i el teu 
amant desitjat es converteix en amic...
En aquesta entranyable comèdia francesa veiem dos amics, 
tan propers i tan còmodes en la companyia de l’altre, que quan 
un vol canviar les regles de l’amistat, l’altre està totalment 
encegat i és incapaç de veure-hi més enllà. Aquí està servida la 
comèdia. 
Amb Lolita i Luis Mottola garantim una nit plena de flors, 
desitjos, rialles i somriures.

Prefiero que seamos amigos

10

SERVEI
D’ACOLLIDA

#teatreplaza
#prefieroseamosamigosTP



Preu: 5 €
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Plaza
Durada espectacle: 60 minuts
Destinataris: a partir de 5 anys
Idioma: català
Companyia: Teatre Mòbil
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Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a 
l’escenari programats per fer riure.

Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors 
habilitats: fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan 
l’animal i fins i tot ens avancen el futur en viu i en directe!

Cösmix, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de 
bogeria! Esteu preparats? Doncs ja els tenim aquí!

11

Cösmix

#teatreplaza
#cosmixTP



Preu: 16,50 €

Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 75 minuts 

23
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Un concert homenatge a la música negra, una festa animada 
per la dansa espectacular de Brodas Bros i conduïda per la 
banda Nacion Funk All Stars capitanejada per Lalo López  
(Fundació Toni Manero).

Sis ballarins, sis músics i dos cantants portaran al Teatre 
Plaza  l’energia del hip-hop que va néixer gràcies a les festes 
Block Party que van començar a organitzar DJ de Nova York 
com Cool Herc, Africa Bambata o Grandmaster Flaix. 

Peace, Love, Unity and Having Fun!!!

BRODAS BROS,
presenta l’espectacle:
James Brown Tribute

12

SERVEI
D’ACOLLIDA

#teatreplaza
#brodasbrosTP



Nàdia
Preu: 12 €

Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 80 minuts

Interpretació: Nadia Ghulam, 
Carles Fernández Giua y Eugenio 
Szwarcer

Direcció: Carles Fernández Giua

Idioma: català

Producció: Nadia Ghulam / La 
Conquesta del Pol Sud

08
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Nàdia és una peça de teatre documental sobre l’experiència de 
Nadia Ghulam, una jove afganesa que, després de patir en la 
pròpia pell les conseqüències de la guerra civil al seu país, el 
2006 va arribar a Barcelona. Ella és la protagonista d’aquesta 
obra, que ens explica una història que enllaça el seu passat a 
Kabul amb el seu present a Barcelona, i projecta una mirada 
d’esperança cap al futur. 

En finalitzar, hi haurà un debat-col·loqui amb la protagonista.

SERVEI
D’ACOLLIDA

13

#teatreplaza
#nadiaTP



Preu: 12 €

Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 85 minuts

Idioma: castellà

Dramatúrgia: Claudia Poblete, 
Carles Fernández Giua, Eugenio 
Szwarcer

Interpretació: Claudia Poblete

Direcció: Carles Fernández Giua 
Guardonat amb el Premi de la Crítica 
Serra d’Or 2016 de Teatre. Un testimoni 
real que ens parla en primera persona 
del desig de justícia i de la profunda 
comprensió del sentit de la vida.

10
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Claudia és una peça de teatre documental, en la qual Claudia 
Poblete narra en primera persona la seva història. Claudia és 
una enginyera de sistemes, aficionada a la ciència- ficció, que 
viu a Buenos Aires i que, amb vint-i-dos anys, va descobrir que 
era filla de desapareguts i que havia viscut una vida inventada 
amb uns pares que, en realitat, no eren els seus. El seu cas va 
marcar un punt d’inflexió a l’Argentina, ja que va suposar el 
principi de la fi de la impunitat dels comandaments militars.
L’experiència vital de Claudia arriba a escena en forma d’un 
relat i ens interpel·la directament sobre conceptes com la 
revolució, la memòria i l’educació.
En finalitzar, hi haurà un debat-col·loqui amb la protagonista.

Claudia

14

SERVEI
D’ACOLLIDA

#teatreplaza
#claudiaTP



Preu: 5 €

Hora: 12 h

Lloc: Teatre Plaza

Direcció i dramatúrgia: Anna Roca

Intèrprets:
Genís Casals i Tere Solà

Destinataris: A partir de 4 anys

Idioma: català

Companyia: Punt Produccions
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En Manel és un adolescent que està enfadat amb tot i amb 
tothom. Un dia apareix en una casa abandonada on hi ha uns 
objectes que parlen i un personatge estrany i misteriós. Entre 
tots hauran de salvar el món dels contes. Ho aconseguiran?
Comptem amb la direcció i la dramatúrgia de l’Anna Roca, 
una professional amb una dilatada experiència ideant 
i interpretant espectacles infantils amb la seva pròpia 
companyia (Companyia de teatre Anna Roca). Per primera 
vegada s’atreveix a crear la dramatúrgia d’un espectacle.

Premi del públic Fundació Catalunya - La Pedrera al millor 
espectacle de La Mostra d’Igualada

15

Contes 1.0

#teatreplaza
#contes1.0TP



Preu: 12 €

Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 90 minuts

Intèrprets:
Maria Arnal i Marcel Bagés

23
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A més d’acumular guardons com el Premi Ciutat de Barcelona 
de Música o, recentment, el Premi Altaveu, i penjar el cartell 
de localitats exhaurides a teatres de Barcelona, Madrid, 
Burgos o Zaragoza, Maria Arnal i Marcel Bagés encaren la 
recta final del disc  45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa, 
2017) erigit en un dels discs claus de l’any i amb el directe 
consolidat com una de les experiències mes colpidores, 
emocionants i gratificants del nostre present musical. 

16

SERVEI
D’ACOLLIDA

Maria Arnal i Marcel Bagés.
45 cerebros y 1 corazón

#teatreplaza
#arnalibagesTP



Preu: 8 €

Hora: 21 h

Lloc: Sala Margarida Xirgu de 
la Biblioteca Ramon Fernàndez 
Jurado

Durada espectacle: 90 minuts

Intèrprets:
Brossa Quartet de Corda 

Amb la col·laboració de la cantant 
Marta Valero, el percussionista 
Pinyu Matí i l’acordionista Gregori 
Ferrer.

14
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L’espectacle Les cançons dels brigadistes pretén ser un 
homenatge als antics herois anònims, amb un repertori que 
recupera les melodies històriques en defensa dels valors de 
la llibertat i la solidaritat. Amb un estil elegant i virtuós, les 
cançons de la resistència espanyola mostraran connexions 
amb el flamenc, la música clàssica, la música gitana o el jazz.

17

Les cançons dels brigadistes

#teatreplaza
#brossaquartetTP



Preu: 8 €

Hora: 21 h

Lloc: Sala Margarida Xirgu de 
la Biblioteca Ramon Fernàndez 
Jurado

Durada espectacle: 80 minuts

Dramatúrgia i direcció:
Helena Tornero

Interpretació: Iona Balcells,
Lorena Hernàndez, Marina Collado

Idioma: català
Guanyadores de la residència de
TEATRE EÒLIA (Barcelona).
Guanyadores de la residència del
PREMI BORN (Menorca).

20
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De la recerca de la pròpia identitat, de no tenir por a 
obrir calaixos desconeguts, de les ganes d’indagar en els 
interrogants del passat per entendre les conseqüències del 
present, neix ESTIU. L’Antònia té preguntes, la Laura busca 
respostes i la Maria té por. Entre el so de les vies del tren i el 
trencar de les onades, si hi pares atenció, s’hi poden sentir els 
secrets més ben guardats, ara només ens cal voler escoltar-los. 

Ens veiem aquest ESTIU?

18

Estiu!

#teatreplaza
#estiuTP



Preu: 5 €

Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 70 minuts

Destinataris: a partir de 4 anys

Idioma: català

Companyia: La Roda Produccions 
Text i direcció. Dani Cherta

Música original i lletra: Keco Pujol

Intèrprets: Miguel Àngel Sánchez, 
Jordi González, Jana Gómez,
Víctor Gómez Roger Sahuquillo, 
Pol Nubiala i Júlia Bonjoch. 
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Aladdin és un dels components del grup musical Top Flash. 
Es presenten al concurs televisiu Star Band, on els vencedors 
reben com a premi una gira i l’enregistrament del seu primer 
disc.

Guanyar el concurs no serà fàcil. La guitarra d’Aladdin s’ha 
trencat i el noi no es pot permetre comprar-ne una de nova. 
Però gràcies a una llàntia màgica i al poder del Geni que la 
custodia, Aladdin obtindrà tres desitjos. Sabrà triar-ne els 
adequats i poder fer realitat el seu somni?

19

ALADDIN #the pop musical

#teatreplaza
#aladdinpopmusicalTP



Preu: 18 €

Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 100 minuts

Autors: Marc Artigau, Cristina 
Genebat i Julio Manrique

Direcció: Julio Manrique

Interpretació: T de Teatre (Rosa 
Gàmiz, Carolina Morro, Marta 
Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, 
Jordi Rico i Àgata Roca.

Idioma: català

Companyia: T de Teatre
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El dolor pot prendre mil i una formes, des de la física fins 
a l’espiritual. Ens ho expliquen les quatre protagonistes 
d’aquesta peça teatral en forma de comèdia dramàtica.

Amb l’acrònim E.V.A. es coneix l’escala visual analògica del 
dolor, una línia dividida en deu punts que serveix per mesurar 
el grau de dolor que experimenta un subjecte determinat.

I E.V.A. és, també, el títol d’una comèdia dramàtica amb la qual 
les T de Teatre ens conviden a reflexionar sobre el dolor.

20

SERVEI
D’ACOLLIDA E.V.A. 25 anys

#teatreplaza
#evaTP



Preu: 12 €

Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 90 minuts

Direcció: Enric Gavaldà

Interpretació: Cantaires de  de 
la Federació d’Entitats Corals de 
Catalunya
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La demarcació del Baix Llobregat de la Federació Catalana 
d’Entitats Corals (FCEC), amb la gestió de Cmusics, ha 
organitzat un nou taller coral participatiu amb cantaires de 
tota la comarca: El Gloria RV 589, en re major, de Vivaldi 
(Antonio Lucio Vivaldi, 1678‐1741). Aquest Gloria és una 
reconeguda i extraordinària obra simfònica coral, model 
del barroc italià, que va influir en músics contemporanis i 
posteriors, entre ells J. S. Bach. 
Aquest projecte reuneix més de 130 cantaires de corals del 
Baix Llobregat, orquestra, i dues solistes femenines. Des del 
30 d’abril de 2017 fins al maig de 2018, els tres directors 
encarregats, Joan Vinyes, Benet Puig i Enric Gavaldà, 
treballen per aconseguir el millor concert coral possible.

21

“Gloria” de VivaldiSERVEI
D’ACOLLIDA

#teatreplaza
#gloriavivaldiTP



Preu: 12 €

Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

Durada espectacle: 70 minuts

Direcció: Antonio C. Guijosa
Text i interpretació: Celia Nadal i 
Javier Manzanera

Idioma: castellà

Companyia: Perigallo Teatro
Millor espectacle de sala de
la XX Feria Ciudad Rodrigo.
Espectacle recomanat per
la Red Nacional de Teatros.
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Palmira i Jenaro, un matrimoni de jubilats, esperen la visita 
del seu fill durant una memorable nit d’insomni. El fill, un 
cooperant expatriat, ve amb la intenció de portar-los-hi a 
viure amb ell i així poder atendre’ls com mereixen. Aquesta 
visita desencadenarà en la parella un divertit conflicte entorn 
de la defensa del propi espai, i la seva sensació d’inutilitat en 
aquesta societat del benefici.

Una comèdia lúcida i actual que reivindica el poder de les coses 
aparentment inútils, però tremendament belles. 

22

SERVEI
D’ACOLLIDA Espacio disponible

#teatreplaza
#espaciodisponibleTP



Preu: Entrada gratuïta

Hora: 22 h, simultàniament pel 
Canal 33 (TV3)

Lloc: Jardins del castell

Durada espectacle:
120 minuts aproximadament

Direcció musical:
Emmanuele Villaume

Direcció d’escena:
Davide Limermore i Giò Forma
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Drama líric en quatre actes.
Llibret de Domenico Oliva i Luigi Illica.

Inspirada en la novel·la homònima de l’abbé Prévost, Puccini 
va obtenir amb Manon Lescaut el seu primer gran triomf. La 
història de l’ascensió i caiguda de la cortesana Manon va ser 
escrita amb una música captivadora, fidel als principis del 
verisme i amb l’esquinçament precís en pàgines com la cèlebre 
ària “Sola, perduta, abbandonata” del quart acte.

23

Liceu a la fresca
amb “Manon Lescaut” de Puccini

#teatreplaza
#liceualafresca



Preu: 8 €

Hora: 22 h

Lloc: Jardins del Castell

Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació:
Saphie Wells & The swing Cats
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Saphie Wells & The Swing Cats ens presenten un repertori de 
swing que recorda temes clàssics del jazz en un format acústic 
i original. Amb la càlida i melodiosa  veu de Saphie Wells 
acompanyada de tres grans instrumentistes, el treball repassa 
al més pur estil dels anys 30 i 40, temes d’artistes com Billie 
Holiday , Ella  Fitzgerald, Chet Baker, Duke Ellington, George 
Gershwin,  Jimmy McHugh,  i Dorothy  Fields, entre d’altres. 
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Cicle contrabaix.
Saphie Wells & The Swing Cats
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#contrabaix



Preu: 8 €

Hora: 22 h

Lloc: Jardins del Castell

Durada espectacle: 80 minuts

Interpretació: Gabriel Amargant, 
saxos i clarinet, Enric Peinado, 
guitarra, Roger Mas, piano, Martín 
Leiton, contrabaix i Joan Vidal, 
bateria
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Gabriel Amargant és un dels grans talents de la nova 
generació de músics de jazz de Catalunya. Amb la seva música 
ha actuat a tots els festivals i sales importants d’Espanya i a 
llocs tan prestigiosos com el Carnegie Hall de Nova York.

“Sorgit arran d’un encàrrec de l’Auditori de Barcelona, el 
saxofonista i clarinetista Gabriel Amargant revisa l’obra d’un 
dels grans compositors nord-americans: George Gershwin.
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Cicle contrabaix.
Gabriel Amargant Quintet

#teatreplaza
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Preu: Entrada gratuïta

Hora: 22 h

Lloc: Jardins del Castell

Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació:
Big Mamma & 30’S Band
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Big Mama Montse compleix 30 anys cantant blues i us convida 
a celebrar-ho amb ella, envoltada de bons amics per dur als 
escenaris tota l’alegria d’aquesta música des de la perspectiva 
artística que l’experiència li atorga. 
Després de 30 anys d’actuacions que han inclòs la seva 
participació en Festivals de Jazz i de Blues de gran prestigi, 
tals com els de San Sebastián, Santiago de Compostela, 
Barcelona, Madrid, Blues sur Seine, entre d’altres, Big Mama 
Montse es troba en el punt àlgid de la seva carrera artística, 
que commemorarà amb un nou disc enregistrat en directe 
amb músics convidats. Sens dubte, l’esperit festiu del blues hi 
estarà ben present!
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Cicle contrabaix.
Big Mamma & 30’s Band

#teatreplaza
#contrabaix
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La Regidoria de Cultura aposta per donar suport a la 
producció, exhibició i difusió d’espectacles creats per 
grups i companyies de teatre amateur i per aquest 
motiu engeguem la segona temporada el
Cicle de Teatre Amateur
que tindrà lloc entre els mesos
d’abril i març de 2018.

Per a més informació:
www.teatreplaza.org
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Cicle de
Teatre Amateur




