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Un cop l’any
Información: 08 novembre 2017 al 11 febrer 2018 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos:

L’any 1975, després de passar la primera nit junts en un hotel, dos amants decideixen
seguir amb la seva relació en secret: només es trobaran un cop l’any, el mateix dia, a la
mateixa habitació, mentre la resta de la seva vida segueix amb els seus matrimonis i fills.
Durant el transcurs dels següents 25 anys, hauran de fer front a l’evolució que
experimentaran les seves respectives llars i, al mateix temps, adaptar-se als canvis socials i
històrics que també afectaran les seves vides.
Després de dues temporades seguides d’èxit absolut amb “Molt soroll per no res” de
William Shakespeare, Àngel Llàcer torna a la direcció amb aquesta comèdia romàntica
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protagonitzada per Mar Ulldemolins i David Verdaguer.
“Un cop l’any” és l’adaptació de “Same Time, Next Year” un espectacle original de Bernard
Slade que va triomfar als anys 70 a Broadway popularitzat arreu del món gràcies a la
pel·lícula del mateix títol protagonitzada per Ellen Burstyn i Alan Alda.

Valors i competències educatives
Aporta una perspectiva històrica ordenada del darrer quart del segle XX a través del
relat vital de dos personatges anònims de classe mitjana en dos nivells
d’aproximació:
Micro-història personal (hàbits, diferències de gènere, ideologies, economia
familiar).
Macro-història global (Transició democràtica, final de la Guerra Freda, auge i
crisi econòmica dels anys 90).
Descripció dels grans moments històrics dels anys 70, 80 i 90 a nivell global i local a
través de muntatges de vídeo, àudio i música; precedint cadascuna de les 6 escenes
de les quals es composa l’espectacle.
Col·lecció ordenada cronològicament de referents de la cultura popular que
defineixen l’evolució de les tendències en cinema, literatura, música, moda durant les
tres darreres dècades del segle XX

Guia didàctica
Podeu descarregar-vos la proposta didàctica, AQUÍ.

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

Escolars 11h -30% (+50
+ 10 persones
fins 25 gener
pax)
Dimecres i
dijous

24€ Platea

12€

16,80€

-25% (de
25 a 49
pax)

-20% (de
10 a 24
pax)

18€

19,20€
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Preus

Individuals

Descomptes de grups

Escolars 11h -30% (+50
+ 10 persones
fins 25 gener
pax)
De divendres a
diumenge

29€ Platea

-

-25% (de
25 a 49
pax)

-20% (de
10 a 24
pax)

21,75€

23,20

20,30€

Reservar grup
1 invitació per cada 20 persones
PAGAMENTS
Pagaments grups: 15 dies abans de la funció
Pagaments escoles: 30 dies abans de la funció
DESPESES GESTIÓ
Funcions Grups: 0'5€ de despeses de gestió per
entrada
Funcions escolars a les 11h sense despeses de
gestió: 23, 30 novembre, 14 de desembre i 18 de
gener
** Els dies festius de Nadal: 25 i 26 de desembre i
6 de gener, els grups no tenen descompte i
tenen preu de cap de setmana.
Reservar grup

HORARIS

GRUPS
ESCOLES 16 NOV, 18 I 25 GEN

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

17:30
21:00

Durada
90 min.

Dl

21:00

21:00

20:30

18:00

A partir de 13 anys

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

11:00

Durada
90 min.

A partir de 13 anys
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Durada
90 min.

A partir de 13 anys
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