[ADETCA – TEATRES PÚBLICS - AADPC- PREMIS DE LA CRÍTICA]

AGENDA D’ACTES DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRE
Dilluns 26 i dimarts 27 de març
Els teatres celebraren el Dia Mundial del Teatre [DMT], dimarts 27 de març, amb un
programa d’activitats de la mà d’ADETCA, Teatres Públics, l’AADPC, i amb Els Premis de
la Crítica

DILLUNS 26 DE MARÇ
XX PREMIS DE LA CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
Horari: 19.30 h – Arribada i acreditació
19.45 h – Photocall
20.00 h - 22.00 h Cerimònia d‟entrega de premis
Lloc: La Villarroel
Acreditacions: https://drive.google.com/open?id=1rkgII5mPwkxdrwsKAGcaiw4A6OoRdDnlp35hTKDsfc
Més informació a: www.recomana.cat
Sala de premsa aquí
Contacte de premsa: Núria Olivé 691 836 408 l nolive@comedianet.com
Segueix i piula sobre l’acte: @Recomana #PremisdelaCrítica

DIMARTS 27 DE MARÇ
“ITINERARI ESCÈNIC” AMB EL BUS TURÍSTIC
L‟AADPC organitza per tercer any consecutiu una ruta per la Barcelona teatral amb un Bus
Turístic, en les quals l‟actor David Anguera explicarà la història dels principals teatres de
Barcelona. Es tracta de fer un recorregut per la ciutat passant per llocs on van existir grans
teatres d‟altres èpoques i veient aquells que encara avui funcionen. Aquesta activitat és
gratuïta i està obert a tota la ciutadania que vulgui conèixer la història teatral de Barcelona.
Horari: Matí a les 11 h i a les 12 h
Tarda a les 17 h i a les 18 h
Lloc: Sortida i arribada des del Hard Rock Cafè de plaça Catalunya
Més informació a: www.aadpc.cat
Segueix i piula sobre l’acte: #DiaMundialdelTeatre @AADPC
LECTURA DRAMATITZADA D’ANTAVIANA I LECTURA DE MANIFESTOS
L‟acte de celebració del Dia Mundial del Teatre de l‟AADPC s‟iniciarà amb la lectura del
Manifest de l‟AADPC que, enguany, ha escrit i llegirà l‟actriu i directora Imma Colomer. A
continuació tindrà lloc la lectura dramatitzada a càrrec dels associats de l'AADPC de l‟obra
Antaviana, basada en contes de Pere Calders i adaptada per la companyia Dagoll Dagom.
Seguidament es llegiran els 5 manifestos internacionals d‟enguany encarregats per
l‟International Theatre Institute, per la celebració dels seus 70 anys d‟existència. Són 5
manifestos encarregats a 5 personalitats del teatre, representatives de diverses parts del món
i seran llegits per cinc associats de l‟AADPC de procedència de cadascuna d‟aquestes
regions.
Horari: d‟11 h a 14 h
Lloc: entrada de carruatges de l‟Ateneu Barcelonès
Més informació a: www.aadpc.cat
Segueix i piula sobre l’acte: #DiaMundialdelTeatre @AADPC

ADETCA, OBRIM ELS TEATRES!
El 27 de març els teatres de Catalunya obriran les seves portes i oferiran una jornada de
visites guiades i portes obertes pels diferents espais de les sales que sovint queden ocults al
públic. Una jornada per explicar la seva història, per donar a conèixer el seu projecte i la seva
programació, una jornada on diferents teatres mostraran també fragments dels propers
espectacles, exposicions i altres activitats que complementaran les visites.
Horari: de 17 h a 19 h
Lloc: l‟Almeria Teatre, Sala Fènix, La Puntual, Teatre Victòria, Teatre Poliorama, La Seca,
Tantarantana, Porta 4, Sant Andreu Teatre, Akadèmia, Condal, Goya, Romea, La Villarroel,
Sala Beckett, Teatre Tívoli, Teatre Nacional de Catalunya i la Sala Miguel Hernández
(Sabadell).
Més informació als webs dels teatres participants i a www.adetca.cat
Segueix i piula sobre l’acte: #DiaMundialdelTeatre @adetca_teatre
ACTIVITATS ESPECIALS ALS TEATRES
Vine a conèixer qui serà la parella d’Àngel Llàcer a “La Jaula de las Locas” al Teatre
Tívoli
“La Jaula de las Locas” i el Teatre Tívoli obren la porta al públic per convidar-lo a descobrir les
interioritats de l‟equipament i, sobretot, qui serà l‟actor que assumirà el paper coprotagonista
del musical juntament amb Àngel Llàcer. De la mà de Manu Guix, director musical de La Jaula
de las Locas, Llàcer i el protagonista misteriós oferiran un tastet d‟aquesta proposta que
s‟estrenarà i farà temporada a Barcelona a partir del mes de setembre.
Horari: 17.00 h – obertura de portes i benvinguda
17.05 h – presentació del nou protagonista del musical i breu actuació d‟Àngel Llàcer i
Manu Guix al piano
17.30 h – visita „entre bambolines‟ del Teatre Tívoli
19 h – segon passi amb l‟actuació de Manu Guix
Lloc: Teatre Tívoli
Més informació: www.lajaulaelmusical.com
Contacte de premsa: Mariona Gómez 626 63 01 08 l mgomez@comedianet.com
Segueix i piula sobre l’acte: #DiaMundialdelTeatre @lajaulamusical
*Per assistir a l‟activitat és imprescindible apuntar-se a través de www.grupbalana.com
Assisteix a un assaig de "El despertar de la primavera" al Teatre Victòria
També el Teatre Victòria fa una proposta especial per la data, mostrant un assaig obert al
públic de “El Despertar de la Primavera”, un gran musical que ha estat guardonat amb dos
Premis de la Crítica, tres premis Teatro Musical de Madrid, dos premis Broadwayworld i dues
nominacions als Premis Butaca, ara programat del 5 al 29 d‟abril.
Horari: 17 h
Lloc: Teatre Victòria
Més informació: www.teatrevictoria.com
Segueix i piula sobre l’acte: #DiaMundialdelTeatre @despertar_bcn
@eldespertardelaprimavera
El Tantarantana teatre presenta El Cicló
El Tantarantana teatre també obre les seves portes als ciutadans per conèixer de prop les
interioritats del teatre, el DMT i coincidint amb la celebració dels seus 25 anys d'història. Es
faran presentacions de El Cicló (Cicle de Companyies Independents en Residència) i podràs
brindar amb ells amb una cervesa.

Lloc: Tantarantana Teatre
Més informació: www.tantarantana.com
Segueix i piula sobre l’acte: #DiaMundialdelTeatre @elTantarantana

Per gestionar entrevistes i cobrir els actes del Dia Mundial del Teatre podeu posar-vos en
contacte amb Núria Olivé: nolive@comedianet.com l 691 836 408
Consulta totes les activitats a www.adetca.cat i als webs dels teatres participants.
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