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Quan les nenes volen alt

programació del Teatre Cal Bolet

 

El Teatre Cal Bolet ha afegit una nova obra a la

familiars. L’obra Quan les nenes volen alt

11 d’abril, a les 12h. L’obra està organit

entrades començarà l’11 de març.

Quan les nenes volen alt és una adaptació musical del conte homònim de Raquel Díaz 

Reguera. Explica la història de l’Ariadna, la Martina i la Ximena. Elles tenen grans somnis i el Sr. 

Sivolspots els està construint unes ales per tal que puguin assolir

Nohoaconseguirasmai, vol impedir

situació de l’Ariadna, la Martina i la Ximena, una història que es pot adaptar a totes les nenes 

del planeta.  

Per a més informació: https://espectacles.vilafranca.cat/597/4/familiars/quan

volen-alt/ 

 

Vilafranca del Penedès, 23 de febrer de 2021

 

 

NOTA DE PREMSA

comunicacio@vilafranca.cat 

Quan les nenes volen alt, nou espectacle familiar a la 

programació del Teatre Cal Bolet 

afegit una nova obra a la programació de la temporada d’espectacles 

Quan les nenes volen alt, d’El Replà Produccions, es representarà el diumenge 

L’obra està organitzada per la Xarxa de Vilafranca i l

entrades començarà l’11 de març. 

és una adaptació musical del conte homònim de Raquel Díaz 

ica la història de l’Ariadna, la Martina i la Ximena. Elles tenen grans somnis i el Sr. 

Sivolspots els està construint unes ales per tal que puguin assolir-los. Però la banda del senyor 

Nohoaconseguirasmai, vol impedir-ho omplint-los de pedra les butxaques. La història explica la 

situació de l’Ariadna, la Martina i la Ximena, una història que es pot adaptar a totes les nenes 

https://espectacles.vilafranca.cat/597/4/familiars/quan
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NOTA DE PREMSA 

, nou espectacle familiar a la 

emporada d’espectacles 

presentarà el diumenge 

zada per la Xarxa de Vilafranca i la venda de les 

és una adaptació musical del conte homònim de Raquel Díaz 

ica la història de l’Ariadna, la Martina i la Ximena. Elles tenen grans somnis i el Sr. 

los. Però la banda del senyor 

. La història explica la 

situació de l’Ariadna, la Martina i la Ximena, una història que es pot adaptar a totes les nenes 

https://espectacles.vilafranca.cat/597/4/familiars/quan-les-nenes-


