Informació i venda de localitats
- Informació i taquilles del Palau de la Virreina
Rambla, 99, de dilluns a diumenge
de 10 a 20 h. 93 316 11 11 (taquilles).
93 316 10 00 (informació)

- Biblioteca Vapor Vell
Passatge del Vapor Vell, s/n, de dilluns
a dissabte, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h

- 010 Barcelona Informació
(preu de la trucada: 0,45 € d‘establiment
de trucada; 0,06 €/minut tarifat per segons)

- Taquilles dels espais d’actuació
Una hora abans de començar l’espectacle

- Biblioteca Jaume Fuster
Plaça de Lesseps, 20-22, de dilluns a dissabte,
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h, diumenges d’11 a 14 h
- Biblioteca Sagrada Família
Carrer de Provença, 480, de dilluns a dissabte,
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h, diumenges d’11 a 14 h

- Oficines de Caixa Catalunya

- Tel·Entrada de Caixa Catalunya
902 10 12 12

www.bcn.cat/grec
www.bcn.cat/canalcultura
www.telentrada.com

Consulteu descomptes, abonaments i excepcions a www.bcn.cat/grec
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Teatre Dansa Música Circ

Itàlia dietro il palco

El millor de l’escena artística italiana a Barcelona

El jardí dels estels

De Marcello Chiarenza i Alessandro Serena
Teatre Grec; 20 i 21 de juny; 22 h; 20 €
(Públic familiar)

L’estrena del Grec’09 arriba de la mà dels mestres
del millor Nou Circ italià. Per deixar-nos sorprendre una
vegada i una altra, com els petits, amb la boca oberta…

Vinicio Capossela

Teatre Grec; 7 de juliol; 22 h; de 16 a 35 €
Divuit anys damunt dels escenaris han fet del cantautor
italià un dels artistes més estimats, respectats i seguits
del seu país. Presenta el seu nou treball, Da Solo.

La Menzogna
La natura delle cose

Companyia Virgilio Sieni
Mercat de les Flors; del 7 al 10 de juliol; 21 h; 20 €
Inspirat en el poema de Lucreci De rerum natura,
el coreògraf italià presenta un espectacle que fa servir
la dansa com a mitjà per reflexionar sobre l’actualitat.

De Pippo Delbono
Teatre Grec; 13 i 14 de juliol; 21 h; 22 €
El director italià, recent premi a la Nova Realitat Teatral
Europea, ha fet del qüestionament de la societat
la característica principal del seu camí artístic.

Lei. Cinque storie per Casanova
Inferno, purgatorio, paradiso

De Romeo Castellucci
Inferno Teatre Grec; 29 i 30 de juny; 22 h; de 16 a 28 €
Purgatorio Teatre Lliure - Sala Fabià Puigserver;
5, 6 i 7 de juliol; 20.30 h; 24 €
Paradiso La Capella; 1, 2, 3, 5 i 6 de juliol; de 12 a 14 h
i de 17 a 20 h; gratuïta (instal·lació)
La versió més lliure de la trilogia de la Divina Comèdia
es tradueix en dues representacions teatrals d’una
bellesa captivadora i en una misteriosa instal·lació.

Teatro Stabile del Veneto
Museu Picasso; del 15 al 19 de juliol; 21 h; 16 €
Direcció Luca De Fusco
Si el cèlebre Casanova hagués sabut que les seves
amants també narrarien les seves aventures amoroses
potser no hauria estat tan atrevit.

X(ics) Racconti Crudeli Della
Giovinezza [X.03]
Orchestra di Piazza Vittorio

reinterpreta La flauta màgica, de W. A. Mozart
Teatre Grec; 3 de juliol; 22 h; de 16 a 28 €
Els membres de l’Orchestra di Piazza Vittorio ofereixen
la seva versió més personal de l’òpera La flauta màgica.
Una escenificació singular i atrevida a càrrec d’un
dels grups multiculturals més sòlids d’Europa.

Motus
Mercat de les Flors; 17 i 18 de juliol; 22.30 h; 20 €
Idea i direcció Enrico Casagrande i Daniela Nicolò
La força i la rebel·lia de l’adolescència es troben en
aquesta producció pluridisciplinària. Una proposta
artística que resulta un treball sociològic, una
investigació sobre la condició de la joventut.

Fast Forward
Sogno di una notte
di mezza estate

De William Shakespeare
TNC - Sala Gran; del 4 al 7 de juliol; 20 h; 28 €
Companyia Piccolo Teatro di Milano
Direcció Luca Ronconi
Una de les grans comèdies de Shakespeare.
Per gaudir durant les nits d’estiu amb les aventures
amoroses d’uns personatges que han esdevingut
universals.
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Emergents d’Itàlia
CCCB; 18 i 19 de juliol; 20 h; 6 €
Amb espectacles de les companyies Santasangre,
Motus, Dewey Dell, Pathosformel, Ortographe
i Daniele Albanese - Compagnia STALK.
La secció «Panorama» del Grec, dedicada aquest
any al batec artístic d’Itàlia, aprofita el Fast Forward
per presentar les seves propostes més innovadores
i emergents.
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