NOTA DE PREMSA · MAYUMANA

Rumba!, el nou espectacle d’èxit de Mayumana al
Teatre-Auditori Sant Cugat
El grup internacional més important del món de dansa, percussió i ritme
actuarà amb Rumba! el seu nou espectacle, amb la música d’Estopa com
a banda sonora
Des del seu debut l’any 2011 ja l’han vist 1.500.000 espectadors
La companyia actuarà amb tres úniques funcions el 18, 19 i 20 de maig

SALA DE PREMSA AQUÍ
DOSSIER DE PREMSA AQUÍ
Sant Cugat, dimecres 2 de maig del 2018 · Aquest mes de maig el Teatre-Auditori Sant Cugat
acollirà tres úniques funcions de Rumba!, el nou espectacle de Mayumana amb música
d’Estopa. Estrenat al Teatre Rialto de Madrid al gener del 2017, va ser aclamar per 100.000
espectadors abans d’iniciar la seva gira que arriba a Sant Cugat els dies 18, 19 i 20 de maig.
A través del llenguatge únic de Mayumana, Rumba! explica la historia de dues famílies que
viuen enfrontades en el mateix barri. En mig d’aquest odi i baralles neix el romanç que
alimenta la trama. Els bars ens els que viu la rumba presten l’escenari al conflicte.
Amb la incorporació de “Míriam” com un tema inèdit que dóna nom a la protagonista femenina,
la rumba d’Estopa aporta a la banda sonora el fil conductor d’un espectacle desbordant,
interpretat per un elenc d’artistes extraordinaris que cantes, ballen i toquen tots els
instruments per a generar un miracle rítmic i visual que fa de Mayumana un grup únic, aclamat
per més de 1.500.000 espectadors a Espanya des del seu debut l’any 2011.
Al llarg de l’obra es podran sentir les cançons Malabares, El run run, Ke pasa!?, La raja de tu
falda, Paseo, Miriam, Partiendo la pana, Primavera, Cacho a Cacho, Gafas de roda,
Demonios, Como Camarón, Tu calorro i Pastillas para dormir.

FITXA ARTÍSTICA
Direcció
Boaz Berman i Geri Berman
Arranjaments musicals
Boaz Berman i Estopa
Producció executiva
SOM Produce
Director associat
David Ottone (Yllana)
Coreografies
Talia Bik
Coordinació artística
Almog Ben Horin
Eva Boucherite

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Divendres 18 maig a les 21:00 h
Dissabte 19 maig a les 18:00 h i 21:00 h
Diumenge 20 maig a les 19:00 h
Durada: 1 hora i 30 minuts
Preu general: 32 €
Menors 20 anys: 22 €
Menors 29 anys: 26 €
Majors 65 anys : 29 €
Grups: 29 €
Ta!Amf8: 16 €
Funció divendres: 28 €
Menors 20 anys: 20 €
Menors 29 anys: 22 €
Majors 65 anys : 25 €
Grups: 25 €
Ta!Amf8: 14 €
“Rumba!” es una coproducció de MAYUMANA i SOM Produce.
SOM Produce és la productora de PRISCILLA i BILLY ELLIOT, entre d’altres.

Més informació a:
www.mayumanarumba.com
www.somproduce.com
www.tasantcuagat.cat
Facebook: @teatreauditorisantcugat
Twitter i Instagram: @TeatreAuditori
Youtube: tasantcugat
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