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Bodas de sangre
Información: 11 agost 2021 al 22 agost 2021 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos:

Bodas de Sangre és l’obra més famosa de Federico García Lorca. Ho és pels seus
poderosos versos, per la seva màgica simbologia, pel retrat d’uns personatges arrelats a
una terra i a unes passions de les quals no poden fugir.
Després de Yerma, la companyia Projecte Ingenu insisteix en adaptar a Lorca i portar-ho
cap al nostre món actual. Ho fa amb la voluntat de divulgar l’obra i la figura del poeta
entre les generacions més joves, treballant per a mostrar la seva estricta vigència en el
nostre temps: Lorca, el nostre contemporani.
Per a fer-ho, la companyia s’acosta als versos lorquians sense renunciar al seu estil propi
on la plasticitat i la musicalitat impregnen l’escena i la paraula. Aquesta musicalitat que es
transformarà en cant en molts versos, estarà impregnada de tradició i modernitat a parts
iguals, barrejant música electrònica i sonoritats populars, retent homenatge a tant a
Camarón com a Rosalía.
Al final, Bodas de Sangre és un retrat pur i essencial de la passió amorosa enfront de les
convencions socials, un mirall on qualsevol jove se sent poderosament reflectit.
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El Teatre Poliorama és un ESPAI SEGUR. Consulta el seu Protocol de prevenció de la
Covid-19.

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

De 10 a 24 pax.

+ de 25 pax

Platea i balcó

18€

-20%

-25%

Amfiteatre + lateral
platea+ platea fons

15€

-20%

-25%

Lateral balcó

12€

-20%

-25%

Reservar grup
* Pagament 15 dies abans de la
funció.
Comprar *Compra * 1 invitació per un grup de 10 pax. +
en web externa
1 invitació extra cada 20 entrades
de pagament addicionals.
*1€ de despeses de gestió per
entrada.
Comprar Reservar grup

Dl

Dt

Dc

21:00h

Dj

HORARIS

21:00h

Dv

21:00h

Ds

Dg

18:00h

18:30h

21:00h
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Durada
80 min
Durada
80 min

A partir de 14 anys

A partir de 14 anys
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