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Agafeu l'agenda: arriben els plans
d'oci per al cap de setmana
Un musical al Fortuny, un taller de rock per a joves i una comèdia a l'Orfeó
Reusenc, entre les nostres propostes lúdiques

Una imatge del Fortuny, on divendres i dissabte s'hi representa un musical | Cedida

Com cada divendres, des de Reusdigital.cat hem preparat per a vosaltres, amics i lectors, un
llistat amb cinc opcions de lleure per gaudir del temps lliure dels propers dies. Recordeu que, a
més, teniu a l'abast la nostra secció de Cultura, on també informen dels esdeveniments previstos
a la ciutat i al territori.
"Romeo y Julieta, el musical", al Fortuny
Divendres, a dos quarts de 9 del vespre i al Teatre Fortuny de Reus, s'hi representa Romeo y
Julieta, el musical.
Es tracta d'un espectacle basat en l'obra original de William Shakespeare, i adaptat al musical de
gran format. Compta amb una partitura completament original creada per César Belda, que
converteix aquesta producció en una nova i enlluernadora experiència per al públic.
Més informació i entrades a la venda, aquí.
Dissabte a les 6 de la tarda hi haurà un segon passi.
Álvaro Toscano, en concert al Centre de Lectura
Divendres 4 de març, a dos quarts de 9 del vespre i a la sala Emili Argilaga del Centre de Lectura
de Reus, concert del guitarrista Álvaro Toscano.
Es tracta d'una activitat de l'Associació de Concerts de Reus, amb l'entrada gratuïta per als socis
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del Centre de Lectura i de l'Associació de Concerts de Reus. Per al públic general, té un preu de
10 euros.
Taller de rock per a joves
Dissabte al matí, des de les 10 i al Casal de joves la Palma de Reus, hi comença un taller musical
que té com a objectiu final un concert al públic. Es desenvoluparà al llarg de diverses sessions.
Consulteu aquí els detalls.
Jornada Empoderart
En el marc de la commemoració del Dia internacional de les dones, el 8-M, dissabte a la tarda té
lloc una jornada cultural amb les actuacions de Zoe (poesia), Malayerba (rap) i Akila (rumba)
La cita, a partir de les 6 de la tarda, tindrà lloc als Jardins de la Casa Rull. Es tracta d'un
esdeveniment de franc, coorganitzat entre H2O i l'Hora Violeta.
Més informació, en aquest enllaç.
"Odiaràs el teu jefe (per damunt de totes les coses)", a l'Orfeó
Dissabte a les 8 del vespre, i diumenge a les 6 de la tarda, Bravium Teatre porta a l'Orfeó
Reusenc la comèdia Odiaràs el teu jefe (per damunt de totes les coses), dirigida per Carles
Bigorra.
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Cartell de l'espectacle Foto: Cedida
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