
SETMANARI GRATUïT Núm. 15 Del 14 al 20 de maig de 1993 

Notícies breus 

EL TEATRE i LA SARSUELA SÓN ELS PROTAGONISTES 
DE LA PRIMAVERA CULTURAL DE MOLLET 
La Campanya de Teatre de Primavera i el 10è Aniversari del Grup 

Escènic Fiveller oompartiran la cartellera teatral de la ciutat durant el mes de 
maig i juny, dins els actes commemoratius del Mil.lenari de Mollet. 

La Campanya de Primavera portarà grups professionals I obres de 
reconeguda vàlua durant els dissabtes del mes de maig, a les 10 de la nit, 
segons aquest programa: 

Morim. 

15 de maig: Porca misèria!, amb Luc:ano Federico. 
22 de maig: Anuncis classificats, amb la companyia Teatre BIs. 
29 de maig: la mort accidental d'un anarquista, amb Paco 

Dins la Campanya també s ',nclou la representacIó de la sarsuela 
La tabernera del puerto, que serà escenificada per la Companyia de Sarsue
la de Mollet els dies 5,12 113 de Juny; els dissabtes, a les 10,30 h, de la nit, 
i el diumenge, a les 6,30 h, de la tarda. Totes les obres es faran al Teatre de 
Can Gomà (CI, Castelao, 2), 

Les localitats per al teatre costaran 1.000 pta., però hi haurà un 
preu reduït de 600 pta. per als majors de 65 anys i menors de 18 anys. 
També hi haurà un abonament vàlid per a totes les obres al preu de 3.000 
pta. La sarsuela té un preu únic de 1.500 pta. ' 

Amb motiu del 10è aniversari del grup escènic Fiveller, s'oferirà un 
Cicle d'obres amb grups d'aficionats a la Sala Fiveller (rbla. de Fiveller, 5), 
segons aquest programa: 

16 de maig: Madame Verdux. Amb el grup Farrtgu-Farragu, del 
Palau de Plegamans. 

23 de maig' Berenàveu a les fosques. Amb el grup EscèniC Five
ller, de Mollet. 

30 de maig: Espectacle de varietats. Amb el Grup EscèniC Fiveller, 
de Mollet. 


