Fòrum Abellò estrena la sarsuela 'La
I nou muntatge de la company ia moll etana
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::m~lob:'"~,d;,'~~lalfesta major d'hivern FòrtJm Abelló es ve stirà amb manfón de Manila i
aq tJ€st cap de setmana La Verbena de la Paloma, el clà ssic i conegut
I
. Le s repre sefllacions seran dis sabte, a ~ s 21 h, ¡ diumenge, a ~ s 18
h, a Can Gamà. El preu de rentrada és de 18 euros (15, anti cipad a, a La Marineta)
L'a ire castis omp lirà , do ncs, el teatre de Can Go mà, am b un
muntatge am b la direcdó mus ica l de Ricard Ol "e r, batuta tam be
de la cora l mo ll etana Estoc de Veus , i la direcdó escèn ica de
Peter i Diana Gadish , que tam be van tutelar la da"era estrena de
la formadó l 'a ny pa ssat, l'ope reta còm ica La Genera la
ELS PROTAGON ISTES
La Verbena de la Pa loma està protago nillada per Ang ela Lorite,
Sergi Be l"er, Isa bel Cano , Ramon ROdrigue, i Vi si Pa ladn. El
reparti me nt es co mp leta am D Carmen Medina , Gu ill em Costa,
Pepin Vi ll aralo i Juana Muñol. La història va ser escrita per
Ricardo de la Vega , am b mús ica de To m.s Breton , i es va
estrenar el 189 4 a Madrid. De fet, el titol fa referènda a les festes
d'agost de la cap ital de l' Estat on se situa l'acdo . La Verbena de
la Pa loma es una de les sarsue les mes cone gudes i compta amb
algunes de l es peces mes encomanadisses d'aq uest gè nere ,
com les cop ies Una mo rena y una ru bia i ¿Don de vas con ma nton
de Man ila?, l a so le. En Ch idana me crie i la segu idill a Por ser la
Vi rge n de la Pa loma

