TEMPORADA 2017-2018
Teatre Esplai
Dies de representació
dimarts

dissabte

diumenge

diumenge

diumenge

gener 2018

gener 2018

gener 2018

26 30 7 14 21

desembre 2017 desembre 2017

6 de la tarda 9 del vespre 5 de la tarda 5 de la tarda 5 de la tarda

Informació a:

Venda d’entrades:
www.ametllademerola.cat

Preu: 13 €
Anticipada: 11 €

Organitza:
Associació Cultural Esplai
Associació Cultural Esplai
AJUNTAMENT
DE PUIG-REIG

IMPRESSIÓ: SERRATPRINT-NAVÀS

Superactivitat

@ametllademerola
@teatre_ametllademerola
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Els crits de Guerra ressonen en el més profund dels
abismes. Les profecies dels savis s’estan complint i
una arribada imminent ha remogut les entranyes de
les bèsties, afamades de mal.
Les revoltes prosperen en el bullici dels mercats,
mentre aixequen castells aquells que cerquen la
glòria en èpiques batalles. Il·lusos mortals!
Avui els ramats estan inquiets mentre el majoral jau
endormiscat, aliè a les forces que és desperten. De
nou els pastors, innocents, han fet nit ignorant el
perill. És massa d’hora per fer-se clar però a l’horitzó
es dibuixa un final que molt pocs haguessin imaginat
tant auster.
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