
 

 

 

08 de maig · 21h · BRUNO ORO 

SÍLVIA ABRIL  · CANVI DE DATA · DEL 23 DE MAIG AL 12 DE JUNY 

 

WHITE RABBIT RED RABBIT · CINQUENA FUNCIÓ · CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 

Si esteu interessats en assistir-hi o en parlar amb Bruno Oro o Jordi Casanovas 
poseu-vos en contacte amb: 

 Marta Solé 654 066 510 msole@comedianet.com 

 

Per la naturalesa de l’espectacle, un cop comenci la funció, només es podran 
agafar imatges dels cinc primers minuts i sempre sense àudio.  

 

Bruno Oro puja a l’escenari de la Barts dilluns 8 de 

maig en una nova representació de  

WHITE RABBIT RED RABBIT 
 

 
 

Bruno Oro —Premi Zapping 2016 per Polònia i presentador de la gala 2017 dels Premis Gaudí 

— rebrà el text del dramaturg Nassim Soleimanpour en el  mateix moment de sortir a 

l’escenari, tal i com van fer els seus predecessors Nora Navas (1 de maig), Clara Segura (24 

d’abril) Àngel Llàcer (3 d’abril) i Jordi Basté (10 d’abril). Li seguiran Berto Romero (15 de maig), 

Sílvia Abril (12 de juny), i Àngels Barceló (19 de juny.) 

mailto:msole@comedianet.com


 

 

 

 

Per motius d’incompatibilitat de l’agenda professional de la Sílvia Abril  la Producció de WHITE 

RABBIT RED RABBIT es veu obligada a efectuar un canvi de data en la seva funció prevista pel 

23 de maig al 12 de juny. Els espectadors que ja hagin adquirit les seves entrades per a 

aquesta funció podran accedir a la del 12 de juny sense haver de realitzar cap canvi. En cas 

contrari, hauran de posar-se en contacte amb el canal de venda on van ser adquirides les 

entrades per procedir a la devolució de l'import corresponent. 

 

WHITE RABBIT RED RABBIT, estrenada al Festival Fringe d’Edimburg l’any 2011, és un exercici 

teatral sense director, assajos ni procés de producció. Cada funció és única i irrepetible perquè 

cada representació té un intèrpret diferent. Whopi Goldberg, Nathan Lane, Alan Cuming, 

Patrick Wilson i Kean Loach, entre d’altres, han encarat el repte WHITE RABBIT RED i 

espectadors de 15 països diferents han mantingut el silenci al voltant de l’experiència. El 

muntatge de la SALA BARTS és una coproducció d’EL TERRAT i HAUSE & RICHMAN i suposa 

l’estrena a l’Estat d’aquest text.  

INTÈRPRETS: 

Àngel Llàcer  3 d’abril 

Jordi Basté  10 d’abril 

Clara Segura 24 d’abril 

Nora Navas 1 de maig 

Bruno Oro  8 de maig 

Berto Romero 15 de maig 

Sílvia Abril 12 de juny 

Àngels Barceló  19 de juny 

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 
Venda d’entrades 
Totes les funcions a les 21h. Entrades de 16 a 20€ 

 

 

www.timeout.cat www.barts.cat 
 
 
 

Segueix-nos a @WRabbitRRabbit Piulem amb #wrrr 
 

@WRabbitRRabbit 
       

      whiterabbitredrabbit.es 

http://www.timeout.cat/
http://www.barts.cat/
https://www.instagram.com/WRabbitRRabbit/
https://twitter.com/WRabbitRRabbit
https://www.facebook.com/White-Rabbit-Red-Rabbit-1036865189791808/


 

 

 
 

 
SERVEI DE PREMSA DE  L’ESPECTACLE 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

Marc Gall · Marta Solé 

mgall@comedianet.com · msole@comedianet.com 

T. [00 34] 933 10 60 44 

 
EL TERRAT 

Meritxell Abril 

meritxell.abril@elterrat.com 

+34 93 458 07 27 
 

SALA DE PREMSA 

 

mailto:mgall@comedianet.com
mailto:msole@comedianet.com
mailto:meritxell.abril@elterrat.com
http://comedia.cat/ca/comediateca/whiterabbitredrabbit

