INSCRIPCIÓ SORTIDA AL TEATRE
Àrea gestora
Servei gestor

Alcaldia
Feminismes i LGTBI
ÈDIP

Text: Jeroni Rubió
Direcció: Oriol Broggi
Intèrprets: Julio Manrique / Carles Martínez / Marc Rius / Miquel
Gelabert / Clara de Ramón / Mercè Pons / Kao Chen Min
Èdip regna a Tebes juntament amb la seva esposa Jocasta, la vídua de Lai, el
rei mort. Quan la ciutat està colpejada per nombrosos mals, el poble demana
ajuda al seu rei i ell els promet venjança.

Descripció

Des de Delfos, Creont porta una mala notícia: qui va matar Lai és el causant
d'aquesta tragèdia i només el seu càstig pot salvar la ciutat. Quan el rei de
Corint, Pòlib -el qual Èdip considera el seu pare- mor, arriba la veritat: Èdip és
el causant dels problemes de Tebes, perquè sense saber-ho ha mort el seu
propi pare, el rei Lai, i Jocasta, amb qui s'ha casat i amb qui ha tingut quatre
fills, és també la seva pròpia mare. Quan ella s'assabenta d'això es lleva la vida
i el seu fill, davant el cadàver de la seva mare i esposa, s'arrenca els ulls
desesperat i reclama el càstig que ell mateix va prometre al culpable, per així
salvar Tebes.

Teatre Romea
Carrer de l’Hospital, 51
08001 Barcelona

Data
Places limitades
Hora de l’espectacle
Tipus de tarifa
Cost de l’activitat
Qui ho pot demanar

16/05/2018
53
20:30hores
Categoria A (sortida al teatre)
23,71 €/ per persona
Qualsevol persona interessada en l’activitat.

INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT




El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és del 16 al 27 d’abril de 2018.
La inscripció queda subjecta a l’abonament de l’import.
Les persones inscrites s’han de presentar el dia 16 de maig al punt de trobada escollit a la sol·licitud:
 Les Fonts: a les 17:45h al C/ Església
 Sant Quirze: a les 18:00h a la rotonda dels FF.CC.



L’activitat es pot cancel·lar en el supòsit que no es produeixin les inscripcions mínimes.

FORMA DE PAGAMENT
Als efectes de formalitzar la inscripció a la sortida al teatre cal fer el pagament en el moment de realitzar la
inscripció a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament:
OAC Ajuntament (pl. De la Vila, 1)




Dilluns a dijous, de 8:30 h a 19 h
Divendres, de 8:30 h a 14 h

OAC Torre Julià (C/ de Josep Mitats, 10, Les Fonts)




Dimecres, de 16:45 h a 20 h
Divendres, de 8:45 h a 14 h

