Nota de premsa
Divendres, 28 d’agost de 2020

FITAG de Nits: teatre i cabaret al pati de la Casa de
Cultura
També avui i demà, FITAG Galliner amb diferents obres: Entre Màntua i
Verona, La conferència, Julieta i La vida es bella
I el Petit FITAG amb Un grapat de contes i Els contes de la tia Tata
Demà, canvi de programació per previsió meteorològica adversa: Los locos
de Valencia es trasllada al Teatre Municipal a una altra hora, les 19.30 h

Avui, divendres 28 d’agost, continua el FITAG de Nits amb les obres Spaguetti western
i Les Baby Sisters al pati de la Casa de Cultura, dintre de l’espai FITAG de Nits. És en
aquests espais de petit format on es representen les obres de caràcter més alternatiu
del festival i, segons Martí Peraferrer, director del festival, s’hi estan exhibint obres de
gran nivell interpretatiu.
Demà dissabte es presenta el Petit FITAG, l’espai pensat per acostar el teatre amateur
al públic més menut. Dins aquest festival internacional de teatre amateur, el Petit FITAG
manté la vocació de voler mostrar el teatre des d’una visió multicultural, on la llengua no
sigui un element limitant i l’expressió artística arribi als menuts.
Us passem el programa dels diferents espais del FITAG.

Atenció!
Demà, canvi de programació per previsió meteorològica adversa. Los locos de Valencia
es trasllada al Teatre Municipal a una altra hora, les 19.30 h.

Nota 1: Adjuntem fotografies dels espectacles programats al FITAG de Nits que
es presenten del 26 al 29 d’agost. Autoria: Irene Roé / FITAG.
Nota 2: Enviem els espectacles d’avui divendres i demà dissabte.
Nota 3: Podeu descarregar-vos el programa del FITAG a www.fitag.cat.
Per a més informació, consulteu el web del festival (www.fitag.cat) i els perfils de Twitter,
Instagram i Facebook del FITAG (@FITAGGIRONA) i de la Diputació de Girona
(@diputaciogirona), amb les etiquetes #FITAG20 i #FitagMunicipis. Per mitjà de les
xarxes socials, comunicarem possibles informacions d’última hora (com ara canvis
d’escenari en cas de pluja).
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