Teatre a la Casa de Cultura de Manises
Monòlegs i Teatre Infantil en la Sala Vicent Ros

Descripció

Direcció

Actividades culturales
Dates::
Starts: 15/11/2019
Ends: 24/11/2019

C/ Mayor, 91
Ciutat: Manises
Telèfons:
961534310

Divendres 15 de Novembre a les 20.30 h
Monòlegs de Jesus Manzano i Álex Martínez
Jesus Manzano
Còmic i actor pertanyent a la companyia Teatre Instantani, ha actuat en molts dels grans teatres del país. Col·laborador
en diversos programes de TV i Ràdio. Actualment treballa com a guionista i col·laborador del Formiguer d'Antena3.
Alex Martínez

Álex Martínez empra com a eines la seua veu i el seu piano, meitat música, meitat monòleg i alguna imitació. Si t'agrada
l'humor i t'agrada la música... Aquest és el teu espectacle! Còmic de València *Comedy i finalista del concurs de
monologuistes de Buenafuente "En L'Aire" de la Sexta.
Entrades 5 euros en www,notikumi.com
Diumenge 24 de Novembre a les 12.00 h
Teatre Infantil : "El *Grinch"
Astut, ràpid, solitari i divertit, així és El *Grinch, el millor lladre de regals.Viu en soledat, el seu pitjor malson són les
nadales nadalenques que li crispen i li alteren. El Nadal és per als xiquets, i robar els seus regals no ha sigut res
apropiat, perquè ells s'encarregaran de recuperar-los i d'ensenyar-li al *Grinch a *sonreir, a confiar en els altres i a tornar
a creure en el Nadal. Una història on l'amistat i la solidaritat juga un gran paper, i més en aquestes dates tan especials.
Un espectacle amb titelles que agraeix la participació de tots els xiquets, amb cançons nadalenques.
Entrades 1 euro en www.notikumi.com

Informació elaborada per :
TOURIST INFO MANISES (val)
Avenida del Tramvies, 15
46940 Valencia
telèfon: 961525609
Fax: 961520931
Email: manises@touristinfo.net, turismo@manises.es
Web: http://www.manisesturismo.es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/manises/agenda/teatro-en-la-casa-de-cultura-de-manises
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