Informació pràctica d’Europa Bull,
amb autoria i direcció de Jordi Oriol
Del 28/11/19 al 15/12/19 a la Sala Petita del TNC
Horaris:
— Dimecres a les 19 h
— Dijous i divendres a les 20 h
— Dissabte a les 19 h *novetat de la temporada 2019/2020
— Diumenge a les 18 h
Durada: 1 h i 50 minuts
Edat recomanada: a partir de 14 anys
Preus:
— Preu Jove 50 % (fins a 35 anys): 12 €
— Preu general: 24 €
— Preu especial 15%: 20 €
Activitats i publicacions paral·leles a l’espectacle:
Col·loqui amb Eduard Escofet
29/11/2019, a la Sala Petita del TNC
Els col·loquis sobre els espectacles compten amb la presència d'una persona destacada de
la nostra cultura i els membres de la companyia. Una ocasió única per aprofundir en cada
proposta escènica amb la mirada particular d'un espectador privilegiat.
Cicle de cinema Per amor a les Arts: Europa
03/12/2019, a la Filmoteca de Catalunya
La Filmoteca de Catalunya organitza el cicle de pel·lícules Per amor a les Arts que vol posar
la mirada en la relació entre el cinema i altres disciplines artístiques, com per exemple el
teatre.
La pel·lícula que es projectarà és Europa, de Lars von Trier, 1991.
Europa Bull, llibre amb el text de l’obra publicat per Arola Editors i TNC
L’espectador també podrà adquirir el text de l’obra a un preu de 3 €, en venda al personal de sala
i mentre l’espectacle estigui en cartell. Text inclòs a les lectures del projecte Club de lectura Llegir
el teatre (TNC/Biblioteques públiques de Catalunya).
Volum de Teatre reunit de Jordi Oriol, publicat per Arola Editors i TNC
Teatre reunit és una col·lecció d’Arola Editors en col·laboració amb el Teatre Nacional de
Catalunya que ja ha editat altres volums d’autoria contemporània i del patrimoni català com:
Lluïsa Cunillé 2007-2017, Josep M. Miró 2009-2018, Marc Artigau 2009-2018, Josep M. Benet i
Jornet 1963-2010, Helena Tornero 2008-2018, Marta Buchaca 2005-2018 i Victoria Szpunberg
2004-2018. Aquests volums es poden comprar tant a les llibreries com a les taquilles i a la web
oficial del TNC per un preu de 24 euros.

Material de premsa disponible a www.tnc.cat/premsa

Wi-Fi per als periodistes:
Xarxa: TNC_FreeWifi (cliqueu a l’opció “entrar amb codi pin”)
Codi: 95781
Clau: 3574

Informació pràctica d’Europa Bull,
amb autoria i direcció de Jordi Oriol

Wi-Fi per als periodistes:
Xarxa: TNC_FreeWifi (cliqueu a l’opció “entrar amb codi pin”)
Codi: 95781
Clau: 3574

