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MTM portarà «Oliver!» a Solsona
La companyia ofereix un descompte en la compra anticipada d'entrades fins
dilluns

El Teatre Comarcal n?acollirà una única funció el diumenge 2 de febrer a les sis de la tarda

Manresa Teatre Musical continua amb la tradició de representar anualment un musical a Solsona.
El seu vuitè muntatge de gran format és Oliver!, basat en la novel·la de Charles Dickens Oliver
Twist. El Teatre Comarcal n'acollirà una única funció el diumenge 2 de febrer a les sis de la tarda.
Aquest divendres se'n posen a la venda les entrades anticipades a la plataforma en línia de
Turisme Solsonès amb un descompte que es mantindrà fins dilluns.
L'acadèmia arts escèniques manresana aposta per una posada en escena sòbria i cuidada per a
la versió en català del musical, dirigit per Jordi Gener amb coreografies de Pablo Testa Grosbaum i
la direcció musical d'Eli Paulet. Escenografia, il·luminació i vestuari recreen un ambient miserable
sobre el qual destaquen amb força les escenes grupals, i les veus i coreografies que es posen al
servei d'aquesta història dramàtica amb contrapunts còmics. El repartiment l'integren una trentena
d'actors i actrius.
Oliver! tracta sobre les dificultats de fer-se gran en un entorn advers, sobre el moment en què cal
deixar enrere la innocència i escollir el camí ètic, entre el bé i el mal, entre la generositat i la
mesquinesa, entre el respecte i l'abús de poder.
El preu general de l'entrada és de 15 euros, tot i que MTM ofereix un descompte de 3 euros si es
compra entre aquest divendres i dilluns que ve, dia 20, al web
https://entrades.turismesolsones.com/. També es podrà adquirir un paquet de quatre entrades al
preu de 48 euros.
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Obra: ?Oliver!', a càrrec de Manresa Teatre Musical
Dia: diumenge 2 de febrer
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Comarcal de Solsona
Preu: 15 euros a taquilla; 12 euros fins al 20 de gener (al web
https://entrades.turismesolsones.com (https://entrades.turismesolsones.com) /) i 48 euros el
paquet de quatre entrades
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