
Dies 16 i 17 de febrer, a les 22,00h 

18 de febrer, a les 17,00h 

+ o — teatre d’Hostalric, presenta 

UN QUILO D’INVISIBLE 

Venda d’entrades an'cipades: 6,00€ 

a  l’oficina de turisme 

Entrades a taquilla: 8,00€ 

Diumenge 11 de març, a les 17,00h 

Espectacle infan'l: PETITS PRINCEPS 

A càrrec de MuMusic Circus 

Entrada: 4,00€, a par'r de 4 anys 

Diumenge 18 de març, a les 17h 

Concert: “AULA 28” 

A càrrec de 4GAMI 

Entrades a taquilla: 6,00€ 

Diumenge 15 d’abril, a les 17,00h 

Espectacle infan'l: QUIN DESASTRE D’ESPECTACLE 

A càrrec de: Jomeloguisojomelocomo 

Entrada: 4,00€, a par'r de 4 anys 

Diumenge 22 d’abril, a les 18,00h 

Teatre: RETALLS 

A càrrec de: LAGUNA teatre de Sils 

Entrada: 6,00€ 



PETITS PRINCEPS: Mumusic Circus 

Pe'ts Prínceps és un espectacle amb jocs, poesia i cançons que combina la música en viu 

amb el teatre, la dansa i el circ. A Clara li agrada ballar i taral·lejar melodies. A Marçal l i 

agrada jugar amb instruments de música. 

UN QUILO D’INVISIBLE : + o — Teatre d’Hostalric 

Un quilo d’invisible explica la història del Mané, pintor de parets, i la Vinyet, decoradora. 

Junts van a pintar el pis d’una parella de llogaters, que a l’obra són anomenats simplement 

ell i ella. Mané els descobreix una pintura que fa tornar invisible i tots quatre idearan un 

complot per fer-se invisibles i entrar a robar al pis de la veïna, la senyora Esclaramunda, 

una vella milionària que suposadament guarda un tresor sota la rajola.  

AULA 28: 4GAMI 

4GAMI és un grup de cant a cappella format per la Gemma, l’Albert, la Miriam i en Iago. 

Van començar a cantar com a grup fa tres anys. L’any 2017 van par'cipar en el concurs de 

TV3 “Oh happy day”. L’espectacle que presenten és un recorregut per la seva trajectòria 

musical des de els sues inicis a l’AULA 28 del Conservatori de Girona. Cançons de tots els 

es'ls que us faran passar una bona estona. 

QUIN DESASTRE D’ESPECTACLE: Jomeloguisojomelocomo 

La Real Companyia de Teatre de Can Tapreta Costa Roja ho té tot a punt per començar la 

funció. Els decorats estan al seu lloc, el vestuari penjat al seu penjador, la il·luminació ben 

enfocada i el so provat.... Tot ben a punt per començar... tot, tot? En Pepito, el regidor de la 

companyia rep una trucada molt inesperada que farà que l’espectacle que s’havia de re-

presentar pateixi un gir molt important. Tot, això, és clar, amb l’ajuda de la Senyoreta Jose-

fina que és la sastre de la companyia. Quines sorpreses ens 'ndrà preparades aquesta tru-

cada inesperada? Un espectacle on el públic acabarà sent el principal protagonista.  

RETALLS: Laguna teatre de Sils 

Una obra entre'nguda i diver'da amb peces musicals per passar una bona estona. 


