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Presentació Temporada 2014-2015
La presentació de la temporada tindrà lloc el dijous 18 de
setembre, a les 19 hores, al Teatre Principal de Sabadell.
Joventut de la Faràndula torna aquesta temporada als escenaris amb forces
renovades gràcies a l’èxit obtingut en la darrera temporada teatral amb més
de 16.000 espectadors. La Joventut de la Faràndula s’esforça per
consolidar-se com a referent dins del panorama del teatre familiar a
Catalunya, apostant per la qualitat, l’espectacularitat i la professionalitat
en els seus muntatges dirigits a tots els públics.
La temporada 2014-2015 s’iniciarà amb la reposició de La increïble
història d’en Peter Pan, dirigida per Arnau Solsona i Maria Closas. L’obra
tornarà a fer volar la imaginació dels espectadors amb els seus coneguts
personatges i amb les coreografies de l’escola Bots i de la mà de la música
de diversos artistes del panorama musical català, com Els Catarres o Joan
Colomo entre molts d’altres.
A continuació prendrà l’escenari del Teatre Municipal de la Faràndula,
l’esperat clàssic nadalenc: Els Pastorets. Sota el text de Josep Maria Folch
i Torres, Joventut de la Faràndula realitzarà el muntatge més espectacular
del Vallès, que compta amb la nova direcció a càrrec d’Albert González.
L’excel·lència i la qualitat de la representació en fan un espectacle únic en
la seva espècie, prop de 6.000 espectadors en el darrer any ens avalen.
L’espectacular reestrena de la temporada passada, amb més de 4.000
espectadors, El Món del Màgic d’Oz, dirigida per Quim Carné, deixarà
meravellat al públic amb una història fabulosa, explicada a través d’una
versió dinàmica i espectacular, amb cançons en directe que amenitzaran i
acompanyaran els personatges.
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L’estrena d’aquesta temporada serà la del conegut conte popularitzat dels
Germans Grimm, El conte de Hansel & Gretel, que tancarà la temporada
teatral de la Joventut de la Faràndula. Aquesta serà dirigida per Salvador
Peig i Maria Pla, amb les músiques de Xasqui Ten i comptarà amb les
coreografies de la Montse Argemí de l’Escola de Dansa Bots.
A més, aquest any el Taller de Teatre Infantil, la secció formativa de l’entitat
adreçada a nenes i nens de 6 a 14 anys, celebrarà el seu 35è Aniversari amb
un munt d’activitats englobades en un cap de setmana d’octubre.
Roda de premsa de presentació de la Temporada 2014-2015
Dia: 18 de setembre de 2014.
Lloc: Teatre Principal. Carrer Sant Pau, nº6, Sabadell.
Hora: 19 hores.
Hi assistirà: Salvador Peig, President de la Joventut de la Faràndula.
Els directors de les diferents representacions de la temporada.
Durant la presentació s’interpretaran varis fragments musicals de les
diferents representacions de la temporada teatral 2014-2015.
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