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Delicades (Festival Grec)
Información: 15 juliol 2021 al 08 agost 2021 | Teatre Goya
Ciclos Formativos:

Les T de Teatre enguany commemoren 30 anys de trajectòria i, per celebrar-ho, tornen
amb el seu espectacle més emblemàtic: Delicades.
L’humor és una constant en la trajectòria de T de Teatre i Alfredo Sanzol. Una manera de
mirar la realitat que els va unir per explicar Delicades; una història d’històries, de vegades
no tan fràgils ni delicades.
Construïda amb fragments, trossos i elements que en aparença no tenen relació, però que
configuren un univers en el qual un roser que era mort sobtadament ressuscita. Una
costurera enganxa un crucifix a la paret amb ciment perquè no li prenguin els milicians.
Un pare es vol fer amic de la seva filla a Facebook. Unes germanes acomiaden el seu
germà que se’n va a la guerra. Una pintora intenta amb tota la seva ànima vendre un
quadre. Una dona necessita l’ajuda heroica dels seus veïns per matar un ratolí. Dos
tractants en bestiar descobreixen que la seva assistenta els considera perillosament
intel·lectuals. Un percussionista d’una banda militar ofereix un concert de platerets. Un
soldat envia un amic fotògraf a casa de la seva xicota perquè la fotografiï nua. Una àvia
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narra al seu nét el conte de Santa Casilda, que va convertir les roses en pans…

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

de 10 a 24
pax.

de 25 a 99
pax.

+100 pax.

Platea (de dimarts a dijous)

24€

-15%

-25%

-35%

Platea (de divendres a
diumenge)

28€

-15%

-25%

-35%

Reservar grup
* Una invitació cada 20 entrades
reservades.
* 0,75€ de despeses de distribució.
* El pagament es farà 20 dies abans de
la data de la funció.
Reservar grup

Dl

Dt

20:00h

Durada
Durada

Dc

20:00h

HORARIS
Dj

20:00h

Dv

20:00h

Ds

Dg

17:30h

18:00h

20:00h

Espectacle en català
Espectacle en català
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