Aquest any la Gespa celebra 50 anys i ho volem
compartir amb tots vosaltres.
Visita les fotografies que hi ha exposades en
tavernes de Palamós, pren-te una copeta, gaudeix
de les seves tapes i demana que et posin el segell
del local, tot fent un repàs visual de les obres de
teatre que al llarg dels anys hem portat als escenaris.
Les persones que aconsegueixin com a mínim 5
segells en les butlletes, podran dipositar-les a les
caixes que trobaran a qualsevol de les tavernes
col·laboradores. Entre totes elles es sortejaran 5
entrades dobles per teatre professional, a escollir
entre les programades en la temporada estable
2015-2016 del Teatre La Gorga.
El sorteig es portarà a terme el dia 29 de maig de
2015, a les 20,30h, a La Gorga, en l’acte de
presentació del curtmetratge “El teló de Palamós:
els primers 50 anys de Gespa Teatre”.
Per tal de poder posar-nos amb contacte amb les
persones que guanyin en el sorteig, poseu les
vostres dades.

ACTES PROGRAMATS PEL 50è ANIVERSARI

Acte inaugural el dia 27 de març a les 20h. a
La Gorga. Entrada gratuïta, cal reserva prèvia al
telèfon 972 602330.
Exposició a partir del 28 de març fins el 28
d’abril, a les Galeries Carme. Entrada gratuïta.
Presentació del documental “El teló de
Palamós. Els primers 50 anys de Gespa Teatre”,
produït per Josep Serra i Núria Castejón, el dia
29 de maig a la Gorga a les 20,30h. Entrada
gratuïta.
Estrena de l’obra “aMORt”. Adaptació de
“l’Espera” de Remo Binosi, feta per Jordi
Fuentes. Dies 10, 12 i 13 de setembre.
Reposició de l’obra “Moll, molt moll”
estrenada el 2002, a finals de desembre.
Entrada gratuïta.

NOM:____________________________
COGNOMS:_______________________
TELÈFON:________________________
Per més informació:
www.gespateatre.org

C/ Tauler i Servià, 6
Telf.: 972 314009
mariadecadaques@telefonica.net

C/ Notaries, 16
Telf.: 972 316105

C/ Notaries, 20 Local 3
Telf.: 639 349 516
Obert els dijous, divendres i dissabtes.

C/ Roda, 14
Telf.: 616 71 98 08
cannicanor@yahoo.es

C/ Nou, 8
Telf.: 972 315272
jomeravins@gmail.com

C/ Dídac Garrell, 10
Telf.: 606 675 562

C/ Mauri i Vilar, 3-5
Telf.: 972 985340
taverna.elgaleo@gmail.com

Plaça Murada, 5
Telf.: 972 315035
taverna.elgaleo@gmail.com

Plaça Murada, 2
Telf.: 972 317849
taverna.elgaleo@gmail.com

