ESPECTACLES DE L’AGÈ
AGÈNCIA FANI BENAGES PROGRAMATS
PROGRAMA DURANT EL
MES DE MAIG DE 2019

La Cia. Moveo segueix la gira amb l'espectacle Conseqüències. El dia 4, a les 13 h, actuarà als exteriors del
Teatre l'Artesà del Prat de Llobregat en el marc del programa Maig en Dansa. El dia 17 farà una actuació
escolar a l'IES de Calonge; i el 25, enceta la gira internacional a Leeuwarden (Països
sos Baixos), en el marc del
Festival Fries Straat.
La companyia Les Impuxibles present
presentarà el seu espectacular Painball, el 4 de maig, en el Festival FIT de
Vila-real.
La companyia Du'K'tO oferirà l'espectacle de dansa i circ acrobàtic amb música en directe, Cafuné. El 5 de
maig, el presentarà a l’Auditori d'Alc
d'Alcúdia, a les 18 h, en el marc de la Mostra de Circ d’Alcúdia, Circaire
2019; el 8, a la plaça del Pilar de Formentera
Formentera, dentro del festival Inhòspit de La Mola;
Mola i l'11, a l'Auditori Cas
Serres, a les 20:30 h, en el marc del TalentIB d’Eivissa.
La coreògrafa Vero Cendoya representa
presentarà el seu espectacle teatral IF, (l'últimdesig)
ltimdesig), cada dimarts de maig
(7, 14, 21 i 28), a la Sala Villarroel de Barcelona. La Partida, on stage es presentarà
presentar els dies 12 i 13, a la
Sala Gran del Teatre l'Artesà d'El Prat de Llobregat: el diumenge 12, a les 18 h, en una sessió per a tots els
públics; i el dilluns 13, dos passis escolars
escolars, a les 10 h i a les 15:30 h.
L’artista Núria Guiu portarà el seu exit
exitós Likes al Théâtre de la Ville de Paris,, el dia 21, en el marc del
Festival Chantiers d'Europe. El 23 de maig viatjarà a Bilbao per a presentar el solo, en el Teatre Azkona, en
dues sessions: a les 13 h i a les 19:30 h.

