XIV Mostra de Teatre Amateur 2019
ASSOCIACIÓ DE TEATRE
MEDES - MONTGRÍ
Totes les representacions al Cinema Petit

Grup local: Penjats pel Teatre

Dissabte
9
Febrer
a les 22h

Escenificarà

“TINC FEINA”
Diverses escenes independents que, en clau còmica,
presenta'n situacions que giren al voltant del món
laboral i la seva precarietat; el desig d'aconseguir
una bona feina, el desig de mantenir-lo, l'esforç per
intentar fer-la millor i la por de perdre-la.

Diumenge
10
Febrer
a les 18h

Grup de teatre: Cassanenc
Escenificarà

“TRANSTORNS”

Diumenge

Sis pacients es troben a la consulta
d’una afa-mat doctor.
El doctor ha tingut un problema en
el volt que el porta des de Londres i no
acaba d’arribar. Ells intentaran aprofitar el
temps d’espera el millor possible

17
Febrer
a les 18h

Aula de teatre de Maçanet
Escenificarà

Diumenge

24
Febrer
a les 18h

“UNA COPETA DE VI”
Adaptació actualitzada de la comèdia negra
americana "Arsènic per compassió". Els secrets
i els cadàvers es convertiran en el fil conductor
d'una comèdia àgil i divertida, que pretén fer
passar una bona estona a l'espectador.

Grup de teatre de Sant Hilari
Escenificarà

“IDIOTA”

Diumenge

Totes les persones tenim una part idiota?
I si la tenim, podem deixar de tenir-la?
Diccionari de sinònims d’Albert Jane
(3ª ed. 2015) Institut d’estudis (Imbecil,
cretí, totxo, nici, ximple, babau, estúpid, etc)

Març
a les 18h
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7€

Federació Teatral
Amateur Gironina

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
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