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El teatre Cirviànum dedica el cap de
setmana a l'Àfrica
La programaciÃ³ d'aquest cap de setmana al teatre CirviÃ num de TorellÃ³ estarÃ copsada per dos
espectacles que tenen relaciÃ³ amb Ã€frica. El primer, el dissabte, dia 17 de marÃ§, Ã©s l'obra de
dansa "Ã€frica", que presenta el grup Xarxa de TorellÃ³. El segon, l'endemÃ diumenge 18 de marÃ§,
l'espectacle infantil "Ninot orquestra i el nas vermell", que es farÃ en benefici de la campanya
solidÃ ria "TorellÃ³ amb Ba-illi (Txad).
---------Dansa (grup local)Dissabte, 17 de març, a les 10 del vesprePreu: 6 ? a taquilla des d'una
hora abans (sessió NO numerada) * Espectacle programat en conveni amb el grupXarxa de teatre
infantil i juvenil, és una coproducció amb el Patronat municipal del teatre Cirviànum amb motiu del
Festus'06. Grup XARXA de Torelló presentaÀFRICA Direcció: Jordi TorresCoreografies: Mireia
CarbonellIntèrprets: Mireia Carbonell, Sara Zurita, Laura Panicot,Irene Ferrer, Marina Romans,
Júlia Tuneu, Laura Grau, Mireia Cervera,Maria Font, Bruna Palomo, Gemma Pujol, Robert
TorresQuè és realment el que pensem quan algú ens diu la paraula Àfrica?La gent de color, els
safaris de Kenya, el Paris – Dakar, el Marroc...Àfrica és un espectacle de dansa que parla de les
coses més profundes que afecten les persones que hi viuen. Àfrica intenta transmetre poèticament
la importància del paper de la dona en una cultura que la menysprea. Àfrica és un viatge que, a
través del moviment, de la música i la percussió, ens apropa a una realitat que es manifesta amb
passió, alegria, però també amb dolor i tristesa. Àfrica és una proposta creativa que pretén
comunicar el plaer per la dansa lliure, i on el gest, l'escolta i les sensacions són presents damunt
l'escenari. ---------------(públic familiar)Diumenge, 18 de març, a les 6 de la tardaPreu: 4,50 ? a
taquilla des d'una hora abans (sessió NO numerada) * Espectacle programat en conveni amb el
grupXarxa de teatre infantil i juvenil en benefici de la 8a CAMPANYA SOLIDÀRIA: TORELLÓ AMB
BA-ILLI (Txad)Xarxa Torelló presentaNINOT ORQUESTRA I EL NAS VERMELL Intèrprets Jordi
Torres, Jordi VinyolesNINOT, és l'home orquestra que ve a oferir-nos un concert especial, molt
especial. NAS VERMELL no li posarà gens fàcil assolir el seu objectiu. Ell també vol ser artista i
aprofitarà qualsevol moment per tenir una oportunitat.
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