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És Nadal a dins el Pot Petit
Información: 26 desembre 2020 al 10 gener 2021 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Petit Poliorama

Voleu descobrir què hi ha dins el Pot Petit? Després de l’èxit del concert teatralitzat dels 10
anys, aquest Nadal torna l’espectacle que tan bona acollida va tenir entre els espectadors.
Un espectacle amb el que us presentem un trosset d’aquest món tan màgic on viuen la
Jana, en Pau, la Melmelada Band i molts dels seus amics. Per fer-ho comptem amb tretze
músics a l’escenari que fan sonar les cançons d’El Pot Petit com mai abans no les heu
sentit. Una experiència que volem que les famílies recordeu per sempre.
Una ocasió magnífica per viure les cançons que s’estan convertint en una part de la banda
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sonora d’un gran nombre de llars.

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

+10 persones

Tarifa menors de 2
anys**

18€

-10%

Gratuït

Platea i
amfiteatre

Reservar grup
* 1€ de despeses de gestió per entrada.
* 1 invitació per a un grup de 10 pax. + 1
Comprar *Compra
invitació extra cada 20 entrades de
en web externa
pagament addicionals.
** Els nens fins a 2 anys no paguen
entrada sempre i quan no ocupin butaca.
Comprar Reservar grup

HORARIS

Dl

Dt

Dc

12:00

12:00

12:00

16:00

16:30

16:30

Dj

Dv

Ds

Dg

12:00

12:00

18:30

Durada
80 min (sense mitja part)
Durada
80 min (sense mitja part)

Infantil

Infantil
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