CONVOCATÒRIA DE PREMSA
PRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE :: DIMECRES 5 SETEMBRE, 12.15 h
TEATRE TÍVOLI

“¿A esto conducen veinte años juntos? Donde antaño se arrodillaba un
prisionero del amor, hoy se arrastra una criatura enjaulada que ansía ser
libre.”

Trobada informativa i fragments de l’espectacle per
conèixer La Jaula de las locas, amb Àngel Llàcer, Manu
Guix, Ivan Labanda i la resta de l’equip artístic
Els protagonistes de La Jaula de las locas parlaran del gran repte que
significa cuinar un espectacle d’aquestes dimensions.
L’emblemàtic musical compta amb 13 actuacions musicals, 28 artistes en
escena i 140 canvis de vestuari.
La Jaula començarà la temporada al Teatre Tívoli el 14 de setembre.
L’estrena oficial serà el 27 de setembre.
CONVOCATÒRIA DE PREMSA
Dimecres 5 de setembre de 2018
12.15 h
Teatre Tívoli
Amb el següent ordre:

12.30 h - passi de gràfics
13.15 h - trobada informativa
13.45 h – entrevistes personalitzades
També es podran fer imatges i veure els preparatius a l’escenari, etc.

Divendres 31.08.2018 · Després d’un intens estiu d’assajos, l’espectacle musical La
Jaula de las locas e s prepara pel tret de sortida. El Teatre Tívoli de Barcelona és l’elegit
per presentar, en una trobada informativa amb els protagonistes, l’agosarada
proposta de la gran comèdia musical de Broadway que ens arriba de la mà d’Àngel
Llàcer, director i protagonista, Manu Guix, que n’exerceix la direcció musical, el treball
coreogràfic d’Aixa Guerra, el millor equip tècnic i artístic, i l’actuació d’Ivan Labanda i
Mireia Portas, entre d’altres.
28 artistes a escena entre músics, actors i ballarins, 13 actuacions musicals en directe i
140 canvis d’un vestuari espectacular que podrem veure per primer cop a Barcelona a
partir del 14 de setembre i que celebrarà la seva estrena oficial el 27 de setembre.
La Jaula de las locas arriba als escenaris a càrrec de Nostromo Live, la nova productora
de teatre i arts escèniques que va estrenar-se al món amb el musical Casi Normales. El
muntatge es basa en la versió revival del musical de gran format de Jerry Herman i
Harvey Fierstein, un dels musicals més influents de la història que va guanyar tres
premis Tony i tres premis Drama Desk Adwards l'any 2010 i que s’ha representat
ininterrompudament per tot el món convertint-lo en un dels musicals més populars de
la història. La Jaula de las Locas (La Cage aux folles, en el seu títol original) presenta
una parella gai: Georges, el gerent d’un night club de Saint Tropez i Albin, la seva
romàntica parella i estrella del local. El musical conta les divertides i absurdes
aventures que viuen els dos protagonistes quan Jean-Michel, el fill de Georges, els
presenta els pares ultraconservadors de la seva nòvia. Un cant a l’amor, a la llibertat, a
la tolerància i a les ganes de viure.
Us convidem a venir en exclusiva el proper dia 5 de setembre a les 12.15 h al Teatre
Tívoli de Barcelona, per conèixer com es cou un espectacle d’aquestes característiques
i com viuen els seus protagonistes la magnitud i l’engranatge d’aquesta nova aposta
escènica amb la possibilitat de poder entrevistar els protagonistes d’aquesta aventura
que engegarà motors el 14 de setembre.

Per sol·licitar entrevistes contacteu amb:
Marc Gall · Mar Novell
mgall@comedianet.com
619 307 620 · 615 185 708
MATERIAL GRÀFIC:
Cartell: https://we.tl/t-miegcQ5F5j
Imatges: http://www.comedia.cat/ca/comediateca/lajauladelaslocas
Espot llarg: https://www.youtube.com/watch?v=ankqyHAgwmE
Espot curt: https://www.youtube.com/watch?v=TeU8xLMWlE4
Pàgina web: www.lajaulaelmusical.com
Venda d’entrades a:
https://www.grupbalana.com/es/teatros/obras/la-jaula-de-las-locas/
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