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CULTURA & ESPECTÁCULOS
TEATRE ● El grup de teatre de Ciutadella reestrena avui aquesta adaptació del clàssic de Disney
serà avui vespre, a les 21 hores, i
després n’hi haurà demà (20 h) i
diumenge (19 h), i divendres, dissabte i diumenge de la setmana
que ve, a les mateixes hores.
La direcció escènica és de Judith Marquès, qui abans ja havia
dirigit «Els pastorets» i algunes
obres de petit format. I l’acompanya Noemí Anglada en la direcció musical.
L’equip artístic està format per
Marta Gomila, en el paper de Bella, Pere Domingo fent de Bèstia,
Pere Fuster representant al pare
de la jove, o Sebastià de la Fuente,
que fa de Lumière. També actuen
Jesús de la Fuente (Ding-dong),
Núria Pons (Chip), Imma J.

Unes cinquanta persones
participen en el
muntatge, una trentena
sobre l’escenari i la resta
com equip tècnic

Imatges d’aquesta producció que el grup de teatre del Centre Catequístic Sant Miquel representa a partir d’avui a Ciutadella. Fotos: CAMPS BARCELÓ

Bella i bèstia,
un clàssic a
Sant Miquel
Isaac Pons de Rosa

La història del clàssic «La bella i
la bèstia» torna a Ciutadella,
aquest i el proper cap de setmana,
de la mà del grup de teatre del
Centre Catequístic Sant Miquel,

que torna a posar en escena l’obra
titulada «Bella, una al·lota valenta». Un muntatge en el qual participen una cinquantena de persones, entre actors i personal tècnic.
En total es faran sis funcions, al
teatre de Sant Miquel. L’estrena

S’han programat sis representacions de l’obra a partir d’avui.

Cortès (senyora Pott), Julia Bosch
(Babette), Núria Marquès (Madame de Garderobe), Rafel Carlos
Barceló (Gastón), Andreu Genestar (Le Fou), Bep Taltavull (bandit), Bep Triay (monsieur D’Arque), Carme Mascaró (Felip) i
Laura Servera, Teresa Bosch, Judith Carrasco i Núria Casasnovas
que fan de joves coquetes. A més,
hi ha una vintena de fillets i una
desena d’actors adults que fan de
poble, de forquilles i culleres.
«És una adaptació, amb les
cançons traduïdes al menorquí i
ajustat a les nostres possibilitats», explicava ahir la directora,
Judith Marquès. «El guió és bastant semblant a l’original, però
hem tret algunes coses que no
era possible incloure».
Com que l’obra s’havia escenificat l’any passat, ha estat relativament més senzill posar-la de nou
en marxa. Els assajos van començar el setembre i tot just s’han
fet tres substitucions en l’elenc,
d’actors que no podien repetir participació. El preu de les entrades és
de 10 euros per als adults, i de 6
per als fillets de fins a 11 anys.

Breus
NOVETAT EDITORIAL

MUSEU DE MENORCA

FÒRUM

MÚSICA

Carolina Torres presenta a Maó i
Ciutadella el seu llibre

Taller infantil de Lego per
reconstruir Sant Francesc

Jornada de musicoteràpia a la
Biblioteca Pública de Maó

Es Bastió de s’Illa celebra els amb
un concert els seus deu anys

☛ La biòloga i experta en salut, Caroli-

☛ Demà dissabte, a partir de les 11 ho-

☛ Aquest dissabte, a les 10 hores, tin-

☛ El grup de música tradicional popu-

na Torres (Ciutadella, 1981), presenta
avui el seu llibre «Cómo vivir una enfermedad incurable». L’acte tindrà lloc al
Saló Gòtic de l’Ajuntament de Ciutadella, a les 19.30 hores, i l’autora comptarà
amb la presència de l’escriptora Montse
Barderi, col·laboradora de Torres. El llibre es presentarà també a Maó, el proper 27 d’octubre.

res, al Museu de Menorca es farà un taller infantil de Lego. Els fillets que hi vulguin participar s’han d‘inscriure prèviament i hauran de dur els seus legos.
L’activitat consistirà en una visita al l’edifici de l’antic convent de Sant Francesc,
per tal de reproduir-lo després tridimensionalment amb les peces. L’activitat durarà una hora i mitja.

drà lloc a la Biblioteca Pública de Maó
una jornada sobre musicoteràpia. Serà
un fòrum dirigit a xerrar sobre aquesta
disciplina, per tal de donar-la a conèixer
i explicar alguns dels projectes que es
duen a terme a l’Illa. Organitza la jornada l’Associació Balear de Musicoterapeutes, amb la col·laboració de l’Associació
de Malalts de Pàrkinson i Hestia Alliance.

lar Es Bastió de s’Illa celebra diumenge
el seu desè aniversari. L’efemèride serà
motiu d’un concert al teatre de l’Orfeó
Maonès, a partir de les 20 hores. Després de l’actuació, els membres de la formació compartiran un refrigeri, una manera d’agrair el suport rebut durant
aquesta primera dècada de vida
d’aquest grup i associació cultural.

