
Regala 
#CulturaSegura

Teatres de Valls 2021
Centre Cultural

20 h

Per 
Nadal i Reis

Si la Cultura et toca, ara et toca a tu

HORARIS ESPECIALS
Del dilluns 14 de desembre al dimarts 5 de gener, 

de 12 a 14 i de 18 a 20 h
El dilluns 14 la venda s’inicia a les 10 h

Els dies 24, 31 i 5, matins

Ajuntament de Valls

Venda

valls.cat
i taquilles

Teatre Principal

En cas que les autoritats tornin a decretar el tancament 
forçat dels teatres, l’import de les entrades adquiri-
des serà retornat en 72 hores, pel mateix canal de 
pagament.

Els Teatres de Valls i JCA Cinemes sumem esforços 
perquè  la Cultura no s’aturi.

Recorda que tens fins a les 23 h per arribar al teu 
domicili, i has de conservar la teva entrada 

@CulturaValls



Els millors temes de musical

PER OMPLIR D’ESTELS 
EL PATI DE BUTAQUES

Una peça viva, atrevida 
i dinàmica en què la paraula de 
Lorca, la seva vida i el seu món, 
serveixen de mirall del nostre.

BROADWAY COM NO L’HAS SENTIT MAI
Amb producció artística de Daniel Anglès, tretze cantants impressionants 
versionen els grans temes de Broadway i fan màgia amb les seves veus 
damunt de l’escenari.

TORNA L’ÈXIT MÉS REPRESENTAT D’UN AUTOR CATALÀ! 
Protagonitzat per Enric Cambray, Marc Rodríguez, 
Mar Ulldemolins i David Verdaguer 
Quatre candidats a un lloc d’alt executiu en una multinacional, tots ells 
ben disposats a  sotmetre’s  a les rocambolesques proves del  procés de 
selecció. 

sobre textos de Federico García Lorca

Juan Diego Botto 
Una noche sin luna, 

Broadway a Capella 

El mètode Grönholm 

Dissabte  20 
de març

Dissabte 10 
d’abril

Dimecres 

3 
de febrer

3 espectacles 

x 45 €
AMB CARNET AMICS 

DELS TEATRES

Estalvia’t de 3 a 9 € 

a la zona preferent

3 espectacles x 55 €
Estalvia’t d’11 a 17 €

Per la compra 
d’un abonament 

et regalem una entrada 
a JCA Cinemes, vàlida 

des del 15 de gener 
i durant 1 any.

Preus entrades soltes
per cada espectacle 

24/22 €; 
amb Carnet Amics 

dels Teatres 18/16 €
(a la venda a mitjans de gener)


