Dissabte 25 de Febrer
21'00h
Sala Polivalent
Preu entrada: 7€

Estrena
a les comarques
gironines

Repartiment: David Anguera, David Bo, Xuel Díaz, Marta Garolera, Berta Pipó, Toni Galmés,
Elena Sánchez, Júlia Santacana, Jaume Viñas
Direcció: Toni Galmés
Ajudant de direcció: Clàudia Tuneu
Vestuari: Carla Díaz
Producció: Elena Sánchez Ciércoles
Durada: 75 minuts
Recomanat per majors de 14 anys
www.diarimiliciana.cat
Relat personal i íntim recollit del diari d’una voluntària de la Creu Roja destinada a
Mallorca el 1936. S’hi narren les vivències de cinc infermeres durant divuit dies. Dies que
mostren les situacions de guerra en què es van veure involucrades i els conflictes interns
del bàndol republicà, enfrontaments que les faran reflexionar sobre les seves idees i el
seu paper en la guerra. L’obra també mostra la investigació duta a terme pel mateix autor
per trobar el nom de la miliciana que va escriure el diari. Aquesta recerca el portarà a
saber què va succeir amb les cinc voluntàries.

Dissabte 18 de Març
21'00h
Sala Polivalent
Entrada: 7€

Un espectacle de la Companyia Ignífuga
Amb: Eduard Autonell, Marina Congost i Júlia Rodón
Direcció: Pau Masaló
Dramatúrgia: Pau Masaló amb la col·laboració de Carlos MarquesMarcet
Disseny d’il·luminació: Irene Dobón
Construcció d’escenografia: Jordi Rodón
Fotografies: Irena Visa.
Durada: 70 minuts
Recomanat per majors de 14 anys
“Una brillant, àgil i valenta discussió festiva sobre la idea de revolució.
Imprescindible!”
Melcior Casals - Núvol.com
“Excel·lent combinació entre passat i present, teatre i documental.”
(9/10)
Jordi Bordes - Recomana.cat

Dissabte 1 d'Abril
18'00h
Plaça Nova
Espectacle gratuït

Labranza

Espectacle de Dansa
Durada: 30 minuts
Una peça de dansa creada i interpretada per Daniel Rosado,
Reinaldo Ribeiro i Paloma Hurtado. El paisatge del camp
portat a la geografia del cos.
www.colectivolamajara.com
www.sismografolot.cat
Espectacle inclòs dintre la programació de SISMÒGRAF
OLOT

Dissabte 15 d'Abril
18'00h
Sala Polivalent
Entrada: 1€ fins a 14 anys
5€ a partir de 15 anys

MATITO

Teatre de Titelles / Putxinel.lis
Durada: 50 minuts
Cada cop que intenta no fer res, al MATITO, li passa alguna
cosa que el desvia del seu objectiu: apareix un gos, el guarda
d’ordre públic el condemna per saltarse la llei, el Sr. Pasqual li
fa traginar sacs, es transformarà en dimoni, s’enfrontarà amb
la mort i s’enamorarà de la Cinteta.
www.matito.cat

Dissabte 20 de Maig
21'00h
Sala Polivalent
Entrada gratuïta

Grup de Teatre el Jonquer
presenta
la Pepeta no és morta
una obra original
d'Assumpta González
Direcció: Marta Xiberta

Festa del barri del Jonquer
19, 20 i 21 de Maig

Organitza:

Ajuntament de les Planes d'Hostoles
amb la col.laboració de:

 La taquilla del Pavelló s'obrirà 45 minuts abans de l'actuació.
 Les entrades per les obres "Diari d'una miliciana", "Kohl Haas" i "Matito"
les podeu comprar anticipadament a l'Ajuntament a partir del 13 de Febrer.
 Agraïm la col.laboració de Tena Busquets i Esther Forment, Brigada
Municipal i personal de l'Ajuntament i al Grup de Teatre el Jonquer.
Més informació a:
www.lesplanes.cat
www.facebook.com/lesplanes.dhostoles
www.radiolesplanes.com

2017
segona edició

Juny, Juliol i Agost
aquest any serà molt més

