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Dissabte  

Dia 20 Gener 2018 
  

CABARET 
  

Teatre VICTORIA 
      

Hora Sortida: 15.15h  

 

 
 
 
 
 
 

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran 
espectacle, al Victoria. Entrades garantides a platea 

 

L'història transcórre en els darrers anys de la República de Weimar, en un Berlín decadent i assotat 
per la crisi del 29. Una ciutat que es segueix aferrant inútilment a la il·lusió d'aquells anys 
d'esplendor que la van magnificar poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la ficció, 
obre les seves portes cada nit per a entretenir a un públic ansiós per oblidar, encara que sigui per 
un parell d'hores, el mal que plana per damunt dels seus caps. 

Governat pel seu inquietant i divertit mestre de cerimonies, el Kit Kat Club escenifica la convivència 
entre l'imparable creixement de la hidra nazi i la fingida normalitat quotidiana dels protagonistes: la 
cantant anglesa Sally Bowles i el novel·lista americà Cliff Bradshaw o el romanç de tardor entre 
Fräulain Schneider i el propietari jueu d'un florent negoci de fruiteria, Herr Schultz. 

Amb diverses de les cançons més emblemàtiques de la història dels musicals: “Willkommen”, 
“Cabaret”, “Money Money”, “Maybe this time”… CABARET és El Musical de Broadway que tothom 
hauria de veure un cop a la vida. 

La producció actual:Elena Gadel, Ivan Labanda i Alejandro Tous encapçalen un talentós 
repartiment de més de 20 actors, acompanyats dalt de l'escenari per una banda de 9 músics en 
directe. 

 

Preu per persona: transport + platea + refrigeri   71 € 
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades 

 

 


