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L’últim acte
Información: 12 febrer 2019 al 24 març 2019 | Teatre Goya
Ciclos Formativos:

Un actor es desperta a l’escenari. El soroll del cruixit de la tarima envaeix l’espai.
Silenci. Un respir. Els pulmons s’omplen d’aire i un focus il•lumina el seu rostre.
No hi haurà una altra funció, aquesta és la seva última representació. I n’és plenament
conscient.
Sobre l’escenari, els personatges que l’han acompanyat al llarg dels anys, especialment les
dones, apareixen davant dels seus ulls.
Les escenes més captivadores que ha interpretat se succeeixen en una última funció, la
més màgica, aquella que quedarà en el record. Un últim acte.
I el millor dels seus amors li murmura: “seré en la teva vida el millor de la boirina de l’ahir
quan m’arribis a oblidar; com és millor el vers aquell que no podem recordar”.
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Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

Funcions del 12
De 25 a 99 De 10 a
+ 100 pax
al 24 febrer***
pax
24 pax

De dimarts a
dijous

24€

-50%***

-35%

-25%

-15%

De divendres a
diumenge i
festius

28€

-50%***

-35%

-25%

-15%

Reservar grup
*** 50% de descompte per a les funcions del 12 al
24 de febrer per reserves fetes i pagades abans del
14 de gener (promoció sense invitacions) I una
entrada de regal cada 20 entrades reservades!
*Càrrec de 0,75€ en concepte de despesa de
gestió *El pagament es farà 20 dies abans de la
data de la funció
Reservar grup

HORARIS

HORARIS ESPECIALS

Dl

Dt

20:30h

Durada
1h 30 min.

Dc

20:30h

Dj

20:30h

Dv

20:30h

Ds

Dg

18:00h

18:30h

20:30h

Català

Dilluns 18 de febrer a les 20:30h · Dilluns 22 d'abril a les 18:30h · Dimecres 1 de maig a
les 18:30h
No hi ha funció Dimarts 19 de febrer Dimarts 23 d'abril
Durada
Català
1h 30 min.
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