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VENDA D’ENTRADES
Anticipada:
Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa. 
Casa Soler i Palet (c/Font Vella, 28).
Dilluns de 9h a 14h i de 16h a 18h
De dimarts a divendres de 9h a 14h i de 16h a 20.30h
A la taquilla del teatre:
el dia de la representació des d’una hora abans de l'inici de 
l'espectacle.
Per internet les 24 h a:

DESCOMPTES
20% de descompte per a famílies numeroses que adquireixin 
com a mínim 5 entrades (caldrà presentar la corresponent acreditació).
Descomptes per a grups: a partir de 15 persones.
Consulteu a l’adreça electrònica laxarxadeterrassa@gmail.com

PARGUING GRATUÏT
1 HORA GRATUÏTA al pàrquing del Vapor Ventalló (serà 
imprescindible presentar a taquilla el ticket del pàrquing).

FESTA

Donem la benvinguda a la primavera tots plegats a la 
Plaça Vella amb diferents activitats i tallers molt, molt 
primaverals. Per arrodonir la festa en Noé Rivas animarà la 
festa amb les seves cançons plenes de marxa i bon rotllo. 

17h | Plaça Vella

GRATUÏT

DE LA PRIMAVERAFESTAFESTA
diumenge19demarç

Una família d’óssos viu feliç enmig del bosc, un bon 
dia es preparen per menjar una deliciosa sopa però 
decideixen anar a fer un passeig pel bosc per tal que 
la sopa es refredi una mica ja que està molt
calenta.
Aquell mateix dia una nena anomenada Rínxols d’Or 
està passejant pel bosc, quan de sobte es posa a 
ploure i necessita aixoplugar-se. Així que,
nerviosa, veu la casa dels óssos i decideix entrar-hi.
En entrar a la casa veu tres plats de sopa.
Com que té gana, tasta la sopa de tots i, finalment, 
s’acaba la sopa del plat petit.
Més tard es troba tres cadires i, després de provar-les 
totes, decideix asseure’s a la cadira petita, però la 
trenca. Finalment es troba tres llits i, després de 
provar-los tots, s’estira al llit petit i s’adorm.
Quan els óssos tornen a casa, s’adonen que algú 
havia entrat a casa seva, havia tastat les seves sopes, 
s’havia assegut a les seves cadires... i s’havia estirat 
als seus llits! Quan descobreixen a la Rínxols
d’Or, els tres óssos s’espanten molt i surten corrents. 
Però després decideixen conèixer millor aquella nena 
i descobreixen que poden ser amics.

18h | Teatre Principal PREU 8€

CIA. FLIC-FLAC
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El llop ferotge ha fugit amb el cul escaldat i amb la 
cua entre les cames. Però els tres porquets
tenen por. El llop ho sap. Si els porquets tenen por 
són fàcils d'atrapar. El llop ho sap. I... per això
torna per menjar-se'ls d'una vegada per totes. 
Podran els tres porquets vèncer la por per 
enfrontarse
al llop? Potser els haurem de fer un cop de mà. Ens 
hi ajudeu?
Hem entrat al bosc dels tres porquets per conèixer 
com acaba realment aquesta gran història. Us la
volem explicar amb l'ajuda dels ingredients habituals 
de Samfaina de Colors: la música tradicional i la
música que hem construït per a cada situació de la 
història, els elements escènics que ens ajuden a
veure-la i una delicada posada en escena que 
l'embolcalla.

18h | Teatre Principal PREU 8€
diumenge19defebrer
CIA. SAMFAINA DE COLORS

Aladdin es un dels components del grup musical Top 
Flash. Es presenten al concurs televisiu Star Band, on 
els vencedors obtenen una gira i l'enregistrament del 
seu primer disc. Guanyar el concurs no serà fàcil. La 
guitarra de l'Aladdin s'ha trencat i el jove no es pot 
permetre comprar-ne una de nova. Però gràcies a 
una llàntia màgica i el poder del Geni que la 
custodia, l'Aladdin obtindrà tres desitjos. Sabrà triar 
els adequats i poder fer realitat el seu somni?.
La Roda Produccions us proposa una comèdia 
divertida i actual, adreçada al públic familiar i amb 
molta marxa. Un espectacle musical ple de talent i 
whatsapps, però també de superació, treball en 
equip i il·lusions. Només cal que freguis la llàntia 
meravellosa i et disposis a somiar...

18h | Teatre Principal PREU 8€
diumenge5demarç
CIA. LA RODA PRODUCCIONS

La reina del mirall s’assabenta de que existeix un 
llibre, amagat al país de les princeses, on hi ha escrits 
tots els secrets de les princeses més famoses
del món. La Reina del Mirall necessita trobar aquest 
llibre urgentment i fer saber al món que les princeses 
no són perfectes, que també tenen defectes.
Aquesta serà la seva venjança: del disgust es 
tornaran lletges, molt lletges i ella, per fi, serà la més 
bella del món.
Per una d’aquelles casualitats de la vida, que tan sols 
ocorren en els contes, apareix un Príncep Blau 
buscant el camí que porta fins al país de les 
princeses.
Hi ha d’anar per a casar-se amb la seva enamorada 
Blancaneu. La Reina del Mirall farà un tracte amb ell: 
Ella el conduirà al país de les princeses i ell a canvi 
trobarà el llibre i li entregarà. A partir d’aquest punt 
comença una esbojarrada aventura on al final queda 
demostrat que la perfecció no existeixi ni falta que fa.

18h | Teatre Principal PREU 8€
diumenge9d’abril
CIA. EL REPLÀ PRODUCCIONS


