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Figueres es vesteix del millor
humor per Setmana Santa
® Del 17 al 20 d’abril aterren a diferents espais de la ciutat artistes com Leo Bassi, Joan Pera, Toni Albà i Tortell Poltrona
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Humor i tradició conviuran,
aquesta Setmana Santa a Figueres, amb una programació que
vol aprofitar la primera onada
turística a la ciutat tot portant els
millors artistes, aquells que faran del riure un art. “Enguany
arribem a la setena edició amb
la intenció de tocar tots els punts
de l’humor”, per això s’han programat espectacles per a tots els
públics i edats. “A tothom no li fa
riure el mateix, i per això portem
artistes diametralment oposats
com Leo Bassi o Joan Pera” expliquen els organitzadors Xavier
Valentí i Agustí Custey, responsables de TiP Produccions.
Seran tres dies plens d’humor,
del 17 al 20 d’abril, on tornarà a
haver-hi tres espais diferenciats:
els espectacles nocturns es veuran al Teatre El Jardí, reconvertit en un cabaret, (amb capacitat
per a unes 700 persones), els espectacles de caire familiar es
concentraran en una carpa més
ben equipada i elegant, que el
festival muntarà un cop més al
bell mig de la Rambla (l’Espai

El festival arranca dijous amb
la gala inaugural on Toni Albà
farà de mestre de cerimònies
encarnat en el paper del Rei
Citroën, per a 250 persones) i de
nou torna l’antic escorxador, que
proposarà, per a un públic reduït de només vint persones, quatre funcions diàries de l’espectacle Àrtica de la companyia Ponten Pie.
El festival arrencarà el dijous
17 d’abril amb una gala inaugural on participaran El Mago Pop
(Premi Nacional de Màgia), Toni
Albà (que farà de mestre de cerimònies encarnat en un dels
seus papers més famosos: el rei
Joan Carles), el televisiu Pep Plaza, el pallasso Tortell Poltrona
(Premi Nacional de Circ) i els peruans Hugo e Inés.
A Figueres, hi haurà ocasió de
veure l’espectacle Fer riure és un
art, de Joan Pera, que, abans d’aterrar als teatres de Barcelona,
es podrà veure el 19 d’abril, per
primer cop, a El Jardí de Figue-

ELS ACTES

 Jardí  21 hores.
 12 euros
D’ABRIL
2 18
 Teràpia del riure
 Espai Citroën
 10.00 hores.
 Gratuït
D’ABRIL
3 18
 Home Orquestra
 Espai Citroën
 17.45 hores, (dissabte i diumenge
11.45 i 17.45 hores)
 Gratuït
D’ABRIL
4 18
 Tortell Poltrona
 Espai Citroën
 18.00 hores.
 10 euros
D’ABRIL
5 18
 Ponten Pie.
 Antic Escorxador

 19.15, 20.30 i 21.45 hores (dissabte i diumenge 18.00, 19.15,
20.30 i 21.45).  10 euros
D’ABRIL
6 18
 Leo Bassi
 Jardí  21 hores.  12 euros
D’ABRIL
7 19
 Hugo e Inés.
 Espai Citroën
 12.00, 18.00 h
 6 euros
D’ABRIL
8 19
 Joan Pera
 JARDÍ  21.00 h
 12 euros
D’ABRIL
9 20
 Passabarret
 Espai Citroën
 12 i 18 h.  6 e
D’ABRIL
10 20
 Concerto a tempo
d’umore.  Teatre Jardí
 21.00 hores.  12 euros

res. Aquí s’estrenarà també el diumenge el nou muntatge dirigit
per Jordi Purtí que ara presenta

Concerto a tempo d’umore, de la
mà de l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà.

D’ABRIL
1 17
 Gala Inaugural.

Milloren l’Espai Citroën,
al mig de la Rambla



Interfren, concessionari oficial Citroën per a la comarca, és el principal patrocinador
del setè Festival Còmic de Figueres. L’empresa hi pren part a través de l’Espai Citroën, que estarà
instal·lat al mig de la Rambla per
a acollir alguns dels espectacles
més atractius d’aquesta edició,
en un espai renovat i més ampli,
aquest any. El patrocini d’Interfren-Citroën ens afavoreix a tots
plegats, ja que farà possible que
el preu dels actes en aquest Espai
sigui a partir de 6 euros. Artistes
com Hugo e Inés, Passabarret o
Tortell Poltrona, passaran per
aquest escenari. FIGUERES | REDACCIÓ

