23 setembre 2018
18:00h.
ELS DIARIS D’ADAM I EVA
de Mark Twain
Com a cirereta del seu pastís, la
Creació, Déu hi col·locà
l’Home… i la Dona.
Dues criatures antagòniques,
obligades a conviure al Paradís.
Una guerra de sexes per a tota
la Eternitat.
Una obra que traspua enginy i
tendresa.
L’única història al capdavall. La
de la Vida.

CIA : EL CELLER D'ESPECTACLES

21 octubre 2018
18:00h.

FRED
Quan fa fred hi ha secrets que
s'amaguen sota la neu. Però tard
o d'hora la neu es fon, i el passat
floreix entre el gel.
Andorra anys 40. L'Antoni i la
Sara viuen una vida plena de
limitacions.
És temps de guerra a Europa, i
Andorra viu aliena a aquest
conflicte però en una pau tensa.
Aquesta pau es veurà alterada
quan l'Antoni accepta acollir una
família de jueus evadits a casa
seva esperant que siguin només
dos dies..

CIA: Associació Pirineus Creatius

28 octubre 2018
17:00h.

RATS

Les rates han envaït la ciutat.
Apareixen de tot arreu: salten
dels arbres, surten de les
cloaques, de contenidors i es
troben al bell mig del carrer a
plena llum del dia… Ja no
s’amaguen i són gegants! Han
pres la ciutat i no hi ha matarates que serveixi. Només una
persona pot endur-se aquesta
plaga: un flautista que arriba
d’un país molt llunyà. Ara que
ben mirat, semblen unes rates
divertides!
Rats! És un espectacle itinerant
de carrer, basat en el conte
tradicional El flautista d’Hamelí.
Rats! És un espectacle divertit,
dinàmic, visual i per a totes les
edats.
CIA: CAMPI QUI PUGUI

10 novembre 2018
19:00h.

VEÏNES
El que passa en un poble ho sap
tot el poble. Quan unes veïnes
comencen a fer safareig pot ser
perillós. Embolics i tafaneries
que tenen el riure assegurat. Tot
comença de color blanc i acaba
de mil colors.

CIA: BAO-BAP D'ALCARRAS

25 novembre 2018
18:00h.

HATS
Una vida acomodada o una vida
somiada. Surt de la teva zona de
confort, aparca la monotonia, la
rutina i lluita pels teus somnis
perquè la possibilitat de
realitzar-los és el que fa que la
vida tingui sentit. Que la por al
fracàs no t’aturi! Pensa, creu i
atreveix-te.

TEATRE
TEMPORADA
TARDOR HIVERN
2018

CIA: JAM

AJUNTAMENT
D'ARTESA DE LLEIDA

