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 Les cançons tradicionals expliquen,
entre altres, alguns dels àmbits de la
vida quotidiana com costums, espais,
creences i històries . Aquest és el
centre d'interès que ens serveix de fil
conductor per presentar, a partir de
les versions del grup El Pont d'Arcaís,
un conjunt de temes coreogradiats
amb la doble intenció de transmetre
aquesta riquesa de la tradició oral i
l'aglutinar el conjunt de dansaires de
l'esbart en un projecte comú .
Per tant, tot el cos de dansa participa
de la proposta a partir d'aquestes
cançons que a través de la lletra, la
música i la dansa expressen el sentit.
.

30 de novembre 2019
dissabte 18:00h.

HISTÒRIES EN DANSA
 

TEATRE DE XARXA
CIA: Esbart Dansaire Sícoris

 

Entrada: 5€
LLOC: SALA TEATRE

(DANSA)

 Teatre
Temporada 

 tardor - hivern 2019



 
 
 
. 
 

28 de setembre  2019

CRIATURES 

dissabte 20:00h 

Una perspectiva realista de la vida
de la Rambla al voltant del 1860. A

la parada de l'Antònia hi ha un
milió d'històries, que moltes

vegades provoquen 
picabaralles entre ella i la Isabel,

una florista que té la parada
davant de la de l'Antònia, i que veu

com la majoria d'homes
importants

 
És  una obra que ens proposa 
una visió àcida i  insolent de la

infància i ,  per extensió,  de
l 'adultesa.  Criatures consta de
diferents escenes que  mostren
la terrible distància que separa,

de vegades, els grans dels
petits.  Una obra escrita per

diferents dramaturgs/es feta
expressament per la Cia T de

Teatre.

 
23 de novembre 2019

dissabte 20:00h

L’ELIXIR DE JOVENTUT DEL
CONVENT D’ALGUAIRE

CIA: T de Teatre
BAO-BAP, d'Alcarràs

CIA : El Celler
d'Espectacles  

20 d'octubre de 2019
diumenge 18:00 h.

LA RAMBLA DE LES
FLORISTES 

LLOC: PLAÇA ESGLÈSIA-PORTAL
En cas de pluja al Teatre MunicipalLLOC: TEATRE MUNIPICAL

Entrada: 5€ Entrada: Gratuïta

LLOC: TEATRE MUNICIPAL

Entrada: 5€
CIA: Lo tReato

Grup Teatre Bell-Camp, d'Alguaire

(COMÈDIA) (COMÈDIA DRAMÀTICA) (COMÈDIA)

Una noticia entre al convent i hereta
el secret de la fórmula de l'elixir de la

joventut que passa de germana en
germana, de generació en generació.
Però que passa, si aquesta noticia es

proposa rellançar les vendes de
l'elixir i sanejar de cop els comptes
del convent amb les propietats que

aporta  d'una nova planta que
descobreix mentre passeja 

per la muntanya????


