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Sortegem entrades per anar a veure
el musical «Segueix el teu cor»
El pròxim dissabte 8 de juliol a les 21h, el Grup d'Espectacles GESPA estrena l'obra musical
"Segueix el teu cor" al Centre Sant Pere Apòstol
(https://www.google.es/maps/place/Centre+Sant+Pere+Ap%C3%B2stol/@41.3882627,2.1739
422,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2faf7ff8f73:0x4443e88d0d606209!8m2!3d41.388
2627!4d2.1761309) de Barcelona. Però no només faran una actuació, ja que en faran una segona
el diumenge 9 de juliol a les 18 hores al mateix centre!
"Segueix el teu cor" tracta una temàtica amb molt d'interès actualment: s'hi reflecteixen el bullying,
les relacions lèsbiques en l'adolescència, la intolerància familiar (i també el seu suport
incondicional), la incomprensió de les amistats...així com l'amor, l'amistat i les ganes de viure. Tot
això trancorre en un entorn tan especial com és la ciutat catalana de Montblanc, en l'ambient de
l'educació a Catalunya i de la vida familiar de l'època que vivim.
Compta també amb cançons inèdites creades en català especialment per a l'obra. Enric Mas,
escriptor, productor, director i creador de tot el projecte, és una de les peces claus en l'obra. A
més a més ha participat activament com a músic, compositor i codirector musical a l'hora de
desenvolupar les cançons que acompanyen l'obra.

Maria Fontana i Enric Mas, integrants del projecte, ens van visitar a les oficines d'Adolescents.cat!
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Aquestes són les dades de les actuacions i de venda d'entrades:
Dies de representació:
Dissabte 8 de juliol de 2017 a les 21h.
Diumenge 9 de juliol de 2017 a les 18h.
Lloc:
Teatre GESPA/Centre Sant Pere Apòstol
C/Sant Pere Més Alt, 25 - 08003, Barcelona
Reserva d'entrades:
Pots reservar la teva entrada al telèfon 932 682 509 (dilluns a divendres de 17 a 22 hores) o per
correu electrònic a: consergeria@centresantpere.com

Vols anar a veure l'obra i conèixer els actors gratis?
Des d'Adolescents.cat sortegem 2 entrades! L'únic que has de fer és omplir el formulari que
trobaràs a continuació. Divendres ens posarem en contacte amb els guanyadors. Molta sort!
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