
OCTUBRE-
DESEMBRE  
2017

ENTRADA ANTICIPADA: 18 €
A TAQUILLA EL DIA DE L’EsPECTACLE: 25 € 

PER A GRUPs (A PARTIR DE 10 PERsoNEs): 16 €

1 d’octubre a les 19.00 h 

La Treva
Amb Mima Riera, David selvas, 
Clara segura i Ramon Madaula

Sota la direcció de Julio Manrique ens arriba aquesta 
proposta sobre la vida de dos periodistes de guerra 

ambientada en Nova York: ell, James, reporter especialitzat 
en conflictes bèl·lics, ella, Sarah, prestigiosa fotògrafa torna 

a casa ferida greument a causa de l’esclat d’una bomba. 

21 d’octubre a les 21.00 h 

La oreja de 
Van Gogh 

en concert

La banda de pop celebra els seus vint anys de 
carrera amb el seu nou àlbum ‘El Planeta imaginario’, 
un disc número 1 en vendes digitals en sis països en la 
seva primera setmana de comercialització. Aquest és el 
setè àlbum en els anys d’història del grup. Amb la veu 
de Leire, Pablo Benegas a la guitarra, Xabi San Martín al 
teclat, Álvaro Fuentes al baix i Hariz Garde a la bateria. 

ENTRADA ANTICIPADA: 22 €
A TAQUILLA EL DIA DE L’EsPECTACLE: 29 € 
PER A GRUPs (A PARTIR DE 10 PERsoNEs): 20 €



VENDA ANTICIPADA DE LoCALITATs:  
Per telèfon: 93 474 02 02 (extensió 1307), de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

A la recepció de L’Auditori: c/ Albert Einstein 51, de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
On-line: www.auditoricornella.com

TAQUILLA: Venda a la taquilla de L’Auditori el dia de l’espectacle

GRUPs: A partir de 10 persones. El preu indicat és per persona

ABoNAMENT EsPECIAL PER A ToTs ELs EsPECTACLEs: 62 E

ALTREs TIPUs D’ABoNAMENTs: Consultar preus

Consulta també la programació de la Sala2.cat amb espectacles en petit format  
per a les nits dels divendres: www.auditoricornella.com

ENTRADA ANTICIPADA: 18 €
A TAQUILLA EL DIA DE L’EsPECTACLE: 25 € 

PER A GRUPs (A PARTIR DE 10 PERsoNEs): 16 €

19 de novembre a les 19.00 h 

Art 
De la dramaturga francesa Yasmina Reza, acollim un 

dels fenòmens teatrals més internacionals en una adaptació 
signada per Jordi Galceran y dirigida per Miquel Gorriz. 

‘Art’ reuneix a tres grans noms de l’escena catalana. 

5 de novembre a les 18.00 h 

Vuelos 
Dansa per a tot tipus de públic
Aracaladanza produeix aquest espectacle dirigit pel coreògraf 
Enrique Cabrera i inspirat en Leonardo da Vinci. Una proposta 
de dansa contemporània per a un públic infantil i familiar. 

Entrada anticipada: 12 € 
A taquilla: 19 € 
Nen/a fins a 12 anys: 8 €

oFERTA FAMÍLIA
1 adult + 1 infant: 15 € 

2 adults + 1 infant: 24 € 
2 adults + 2 infants: 30 €

3 de desembre a les 19.00 h 

La gata sobre el 
tejado de zinc caliente
Nova creació de la Cia Corenllà 
Teatre (en castellà)
La cia. de l’Auditori porta a 
Escena aquest gran clàssic  
de Tenessee Wiliams en la seva 
darrera adaptació al castellà.  
La paraula i la tenacitat  
dels personatges  
prenen el protagonisme 
en aquesta obra.

Entrada anticipada: 12 € 
A taquilla el dia  
de l’espectacle: 19 E 
Per a grups (a partir  
de 10 persones): 10 E


