CO
OMUNIICAT CEET CULT
TURA FFEBRER
R/MARÇ 20199
AL Març
M
anirem
m a veure l’últim espe
ectacle de l es Luthier
rs.
La mítica
m
comp
panyia Les Luthiers prresenta Viej
ejos Hazmerreíres, una
a antologia dels espec
ctacles més
s
acla
amats pel p
públic al llarrg de la exttensa trajecctòria del grup.
g
Viejjos Hazmerrreíres inclo
ou algunes de les obre
es mítiques
s de Les Lutthiers, el m
millor d’espe
ectacles
mem
morables co
om Los Pre
emios Mastrropiero, Tod
do por que
e rías, Por Humor
H
al Arrte, Luthera
apia, però
aquest cop ren
novats per formar parrt d’una abssurda trans
smissió de ràdio,
r
la reccordada i hilarant
h
Rad
dio
Terttulia, nuesttra opinión…
… y la tulia.
Els espectadorrs podran to
ornar a veu
ure en direccte peces com
c
la sarsu
uela Las Ma
ajas del Bergantín, Qu
uién
mattó a Tom M
Mc Coffee o La cumbia epistemoló
ógica interc
calats amb els enseny
yaments del guru Sali
Bab
ba, els delirris de l’hom
me que va veure els ma
arcians o le
es cançons de l’imposssible grup London
L
Insp
pection. Tot presentatt pels habituals disbarrats de Ram
mírez i Mure
ena, els loccutors de Rà
àdio Tertúlia,
que
e comenten el que ving
gui, des de
e la extradicció d’un narcotraficantt, fins a la ffecundació assistida
passant per la terrible tellenovel·la Alma
A
de Co
orazón ….
Datta:

Diumen
nge 10 de M
Març, 19:00
0 hores

On::

AUDITO
ORI EDIFICII DEL FÓRU
UM Museu Blau,
B
Museo
o de Ciencias Naturale
es,
Parque del Forum,, Plaza Leon
nardo da Vinci, 11-14 ,

Dur
ració de l’e
espectacle
e: Prevista
a 110 min. (aprox. poden haver-hi bisos, ap
plaudimentts...)

Preu
u:

41 € preu grup (podrria variar si no
n s’arriba al nr. de persoones per grup
p, s’avisarà)

Inscripcions:

Fins 20 de
d febrer al ccetcultura2@
@gmail.com

assumptee “Les Luthie
ers”

Observació per inscrits: dos dies abans de
d l’espectaccle (divendre
es 8) crearé un
u grup de w
whatsapp perr tal donar lees
ultim
mes informaccions i quedaar en on/com
m /quan. Geemma 61843
39926

