Informació pràctica d’El nedador del mar secret,
de William Kotzwinkle, amb adaptació i direcció de Jumon Erra

El nedador del mar secret,
Del 09/12/2021 al 19/12/2021 a la Sala Petita del TNC
Horaris:
— Dimecres, dijous, divendres i dissabte a les 19 h
— Diumenge a les 18 h
Durada: 1 h i 30 minuts
Edat recomanada: a partir de 16 anys
Preus:
— Preu Jove 50 % (fins a 35 anys): 12 €
— Preu especial 15%: 20 €
— Preu general: 24 €
— Preu Jove: 50% de descompte per a joves de fins a 35 anys, Carnet Jove i aturats. Imprescindible
acreditació.
— Preu especial: compra abans de l’estrena, dia de l’espectador (dimecres), abonats/ades TNC
(entrades fora d’abonament), grups (+10 persones), +65 anys, discapacitats (quan la targeta acreditativa
identifiqui que necessita acompanyant, l'acompanyant serà gratuït) i famílies nombroses, monoparentals
i d'acollida. Imprescindible acreditació.

Activitat i publicació entorn de l’espectacle:
Col·loqui d’El nedador del mar secret amb Anna Maria Villalonga
10/12/21, a la Sala Petita del TNC
Activitat gratuïta
Des d’aquesta temporada 2021-2022, tots els col·loquis de la Sala Petita seran
moderats per Anna Maria Villalonga Fernández (escriptora, investigadora, traductora,
professora de literatura catalana a la Universitat de Barcelona i llicenciada en
Filologia Hispànica i Catalana). Els col·loquis compten amb els membres de la
companyia artística i són una ocasió única per aprofundir en cada proposta escènica.
El nedador del mar secret, llibre de l’Editorial Navona
Llibre en venda a les principals llibreries i al vestíbul de la Sala Petita del TNC, el dia de
l’estrena. Preu: 13 €.

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
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