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L’èxit de la temporada – El
Terrat
Información: 19 novembre 2020 al 13 desembre 2020 | Teatre Victoria
Ciclos Formativos:

EL TERRAT celebra trenta anys i, per commemorar aquesta efemèride ha creat ‘L’Èxit de la
Temporada’, la comèdia que donarà el tret de sortida a aquest 2020 de celebració. L’obra
compta amb un elenc de primera categoria format per diversos artistes fortament
vinculats a EL TERRAT, com són Sílvia Abril, David Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau,
Mònica Pérez, Jordi Rios i Mònica Macfer.
Sis amics que triomfen com a còmics a programes de ràdio i televisió, decideixen unir-se
per tirar endavant l’espectacle teatral ‘Romeu i Julieta’ i així poder reivindicar-se com a
intèrprets més enllà dels llocs comuns on sembla que els encasellen. Un incident fortuït fa
que l’espectacle no es pugui arribar a estrenar.
Vint anys després, aquests sis amics es retroben per intentar fer realitat l’espectacle que
no van fer al passat. El món ha canviat, ells han canviat, les seves relacions, els seus cossos,
el seu talent, els seus objectius vitals, la seva visió del teatre, les seves fòbies… tot ha
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canviat.
Un espectacle a cavall entre la realitat i la ficció on tots ells es retroben per servir una
comèdia hilarant que reflexiona sobre l’amistat, el pas del temps, el triomf, la satisfacció
vital i l’ofici dels còmics.
Teatre Victòria Espai Segur
https://www.teatrevictoria.com/ca/espai-segur.html

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

10 a 49 persones

+50 persones

Platea (dm-dj)

28,48€

15%

20%

Platea (dv,dss,dg)

36,05€

10%

15%

Platea Mig (dm-dj)

23,71€

15%

20%

Platea Mig (dv,dss,dg)

28,48€

10%

15%

Platea Fons (dm-dj)

15,14€

15%

20%

Platea Fons (dv,dss,dg)

23,71€

10%

15%
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Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 persones

10 a 49 persones

+50 persones

Reservar grup
*1 invitació per cada 50 persones de
pagament
*El pagament s'ha de fer 30 dies abans de
la funció
5% de despeses de distribució sobre el preu
del grup
No es permetran més de 10 persones por
fila/grup
Reservar grup

Dl

Dt

Dc
22:15

HORARIS
Dj

Dv

Ds

Dg

22:15

22:00

22:00

19:00

Durada
1 hora 40 min
Durada
1 hora 40 min
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