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Anem al theatrum!
3 desembre 2021
Coincidint amb els actes de XXI aniversari de la declaració de
Patrimoni de la Humanitat del conjunt de Tàrraco per part de

la UNESCO, aquests dies hi ha diverses activitats. El
trimestre d’activitats al Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona (MNAT) es clou amb un espectacle de titelles
anomenat “Marc Antoni i Cleòpatra” que tindrà lloc aquest
diumenge 5 de desembre, de 12h a 13h, al carrer Sant Magí 14
de Tarragona.

Els assistents coneixeran una de les històries més famoses de
l’Antiguitat, protagonitzada per tres personatges ben
coneguts: Marc Antoni, Cleòpatra i Cèsar August. Una història
d’amor i lluites que va marcar la història de Roma, explicada
a través de titelles articulats inspirats en la fomosa Nina
d’ivori. L’espectacle anirà a càrrec de Genovesa, narratives
teatrals. Les entrades costen 4€ per persona i els menors de 3
anys tenen entrada gratuïta. Podeu comprar les entrades AQUÍ.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
*

FINALITAT:

l’enviament

de

notícies

i

comuniaciones

d’altafulles.cat.
* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

