
Dijous 19 gener 2017 - 21 h - Teatre de la Llotja 
General 40 € / Amic 34 € 

La Bella Dorment 
Russian Classical Ballet 
 
Basat en el conte La Belle au bois dormant, de Charles  
Perrault , aquesta obra de Txaikovski és, sens dubte, una de 
les obres emblemàtiques de la dansa clàssica. Eternes  
melodies com Rosa Adagio i Gran Valse Villageoise en una 
obra plena de romanticisme. 

Dissabte 21 gener 2017 - 20.30 h  
Teatre Municipal Escorxador – General 16 € / Reduïda 12 € 

Perra de nadie 
Marta Carrasco 
 

Lili és una perra perquè de perra se n’és, no se n’aprèn. I és 
Perra de Nadie.  
“Carrasco retorna al seu univers (…) I fidel a ella mateixa com-
pagina imatges de gran força visual que retraten l’horror, la 
denúncia i l’humor amb una música colpidora.”  núvol.com 



Venda d’entrades i més info a 

Diumenge 29 gener 2017 - 19 h - Teatre de la Llotja  
General 57 € / Amic 49 € 

Voces 

Sara Baras 
Concert i flamenc amb un sol fil argumental que ens ajuda a 
representar els diferents pals del flamenc d’una manera espe-
cial, amb la seva identitat, però esquitxat de detalls que ens 
porten a sentir la connexió amb grans genis del flamenc. 

Dissabte 11 febrer 2017 - 20.30 h  - Teatre de la Llotja  
General 21 € / Reduïda 17 € 

Danzad, malditos 
Compañía Malditos 
En una època de terrible misèria, es convoca una marató de 
ball. La parella que més temps aguanti guanyarà un premi en 
metàl·lic. Aquesta lliure adaptació de la cèlebre pel·lícula de 
Sidney Pollack la converteix en un homenatge als perdedors. 

Diumenge, 19 de març de 2017 - 19 h - Teatre de la Llotja  
General 21 € / Reduïda 17 € 

Capricis 

Àngels Margarit – Cia. Mudances 
Capricis és un divertiment on el joc és un dels elements prota-
gonistes. La dansa pren l’estructura musical dels 24 Capricci 
com a guió, reinterpreta i multiplica la proposta musical amb 
l’esperit de fer-la visible, escolpir-la en els cossos o dibuixar-la 
a l’espai. 


