
971 569 003

espai 36
Programació
OCTUBRE 2022
ENTRADA REDUÏDA
Estrenam nova entrada a l'Espai 36, consulta les condicions.
• Grups de + de 8 persones 
• Jubilats
• Infants i joves fins a 25 anys
• Estudiants
• Famílies nombroses
• Persones amb mobilitat reduïda
• Aturats

Venda d'entrades a www.ticketib.com o a la taquilla de l'Espai 36.
La sala obrirà 15 minuts abans de l'espectacle. 

Facebook espai36  /  www.espai36.cat  /  www.santllorenc.cat

NOVA
ENTRADA
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Reserva prèvia de totes les entrades (incloses les dels espectacles gratuïts)
al tel. 971 569 003 (Espai 36) o a la web www.ticketib.com Localitats limitades

Tres persones es troben 
en un despatx d’un teatre. 
Tres generacions: un home gran, 
un home de mitjana edat i una 
dona jove. Tres maneres de veure 
el món, de viure’l i de patir-lo. 
Tots tres, i també, des del lloc que 
ocupen en la societat, tenen un 
objectiu comú: Cordèlia, 
un muntatge teatral a partir 
de El Rei Lear. Una senzilla relació 
epistolar entre la reconciliació entre 
el superb Lear i, la sinceritat 
de sa filla, Cordèlia.
Preu: 5 €
Entrada reduïda: 3 €

20.00 h.
Col·loqui amb la companyia 
moderat per Joan Gomila 
per parlar sobre els temes 
que tracta l'obra.  

Dissabte 29
20.00 h.
CONCERT PÒSTUM
30 ANYS DE S’ARRUAL 
JAZZ MORT 

S'Arrual Jazz Mort es va formar 
fa 30 anys amb l'esperit de fer una 
música fresca, divertida i en directe.  
Ara, per celebrar-ho han preparat 
aquest concert que recorr tota 
la seva trajectòria amb 
convidats especials.  
Preu: 5 €
Entrada reduïda: 3 € 

Dimarts 11
11.30 h.
LA CASA MÁS PEQUEÑA
de la Companyia Yarleku Teatro

Amb una maleta, una petita 
pomera i el desig de tornar prest 
a casa, Bettina deixa ca seva per 
descansar del renou de les bombes 
i de la por que provoca la guerra. 
Quan arriba  a la nova casa, 
s’adona que res és com 
s’imaginava. Norma, una altra 
nina amb la mateixa situació, serà 
qui l’acompanyarà i construiran 
entre les dues una amistat que les 
permetrà fer front a les dificultats 
que sobrevenen. 
 
Per als nins i nines a partir 
de 2n de primària i fins a 6è 
A la sala Pincipal

Dissabte 22
19.00 h.
CORDÈLIA 
de Joan Gomila,
dirigida per Frederic Roda

Diumenge 9 
20.00 h.
CONCERT 
INAUGURAL TEMPORADA 
2022-2023
DAMIÀ TIMONER
UNA GUITARRA MEDITERRÀNIA
A la sala principal
Entrada gratuïta 

FIET. 
LA FIRA S’ACOSTA A S’ESCOLA

DiIIuns 10 
11.30 h.
BUNGI, LA PETITA KOALA 
de la Companyia Festuc Teatre

La Bungi, és una coala 
entremaliada que viu en un bosc 
ple d’eucaliptus. Un fet inesperat 
farà que s’allunyi del seu entorn. 
Què passarà amb la petita coala? 
Un espectacle que parla de la 
diversitat i la fauna, que hem de 
respectar i estimar. 

Per a nins i nines d’infantil i 
primer de primària del CEIP 
Mestre Guillem Galmés
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