Festival de Teatre

2 d'octubre 2021

Artesa de Lleida

11h: BEATBOX CIRC
Lloc: Sala del Teatre Municipal
Preu entrada: 2€
Tots els públics

CIA: IMPROVISTO'S KRUSTY SHOW

12h: KASTING
Lloc de sortida: Sala del Teatre Municipal
Espectacle Gratuït
Tots els públics

CIA: LA CREMALLERA TEATRE

DE 16H A 20H: RESIDÈNCIA DE CONTES MACABRES
Lloc: Pavelló Municipal
DE 16H A 20H: JOCS DE FUSTA
(entrada porta piscines)
Lloc: Pavelló Municipal
Espectacle Gratuït
(entrada porta piscines)
A partir de 6 anys.
Espectacle Gratuït
· 6 sessions de 10 places.
CIA: EL SIDRAL

Tots els públics

CIA: SAC ESPECTACLE

17H: M'HE PORTAT BÉ
Lloc: Sala Teatre Municipal
Preu entrada: 2€
Tots els públics

CIA: LA PANTOMIMA

22.30h: CABARET D'ARTS ESCÈNIQUES
Lloc: Sala de Teatre Municipal
Preu entrada: 5€
Espectacle per a adults

Un escenari de varietats artístiques d'acrobàcia, màgia, malabars i
una presentadora molt animada ens faran passar una bona estona.
PER A L'ASSISTÈNCIA ALS ACTES CAL ACCEDIR AMB UN CODI QR QUE EL PODEU
OBTENIR A TRAVÉS DE LA WEB DE L'AJUNTAMENT (ENTRADES ESDEVENIMENTS
CULTURALS) O PRESENCIALMENT A LES OFICINES MUNICIPALS.
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PROTOCOL
PELS ACTES

Tot i que la situació epidemiològica sembla que millora amb l'efecte positiu de la
vacunació, encara hem de ser curosos i conscients del moment que estem vivint.
A continuació es detalla una programació dissenyada perquè totes les edats
puguin gaudir de la primera edició de l'ARTESARTS FESTIVAL DE TEATRE familiar.
Abans però, us detallem les condicions que haurem de seguir perquè sigui segur:
En el recinte del pavelló es disposarà d'elements de tancament per poder controlar
l'aforament.
Es demana a les persones que facin l'entrada i la sortida del recinte amb mascareta.
Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada del pavelló.
És necessari fer una reserva en tots els actes marcats amb una
a través de la web de
l'ajuntament o a les oficines municipals.
En tots els espectacles les persones estaran assegudes i mantindran la distància de
seguretat fixada per les autoritats sanitàries.
L'entrada i la sortida del públic al recinte del pavelló es realitzarà de forma esglaonada,
garantint la distància entre persones. Per això es demana arribar amb temps.
En els espectacles no hi hauran pauses intermèdies.
Es realitzarà una neteja i desinfecció abans de cada acte, així com també en finalitzar.
Les condicions per al desenvolupament de les activitats contingudes en aquest programa
podran ser modificades en funció de l’evolució epidemiològica mitjançant l’actualització
d’aquest document, mitjançant resolució o mitjançant qualsevol altra tipologia d'acte
administratiu.

Informació d'interès
Aquestes icones signifiquen que durant l'acte s'haurà
d'estar assentat al lloc assignat i s'haurà de portar la
mascareta.
Cal fer una reserva prèvia per assistir als actes on hi
ha aquest símbol:
PER A L'ASSISTÈNCIA ALS ACTES CAL ACCEDIR AMB UN CODI QR
QUE EL PODEU OBTENIR A TRAVÉS DE LA WEB DE L'AJUNTAMENT
(ENTRADES ESDEVENIMENTS CULTURALS) O PRESENCIALMENT A
LES OFICINES MUNICIPALS.

