Le Croupier transporta el públic del Centre Cultural Terrassa al
Paral·lel dels anys 20 amb l’espectacle 
Esperança Dinamita
Mon Plans és una de les artistes convidades en aquest concert d’homenatge a una de
les vedets més rellevants de l’època.
El proper dissabte 17 d’octubre, a les 19h, el Centre Cultural Terrassa reviurà un dels
moments estel·lars de la història musical del nostre país de la mà de Le Croupier.
Esperança Dinamit
a és un recorregut molt particular pels èxits musicals que sonaven a
finals del segle XIX i principis del XX en el Paral·lel de Barcelona. Una autèntica olla a
pressió de l’espectacle recordada com ‘el Broadway barceloní’.
L'espectacle reivindica bona part del repertori musical de l'anomenat ‘gènere de la
revista’, originari dels cabarets berlinesos i parisencs. Cuplets, foxtrots, passos dobles o
xarlestons sonaven amb força dins els teatres. Velles partitures de l’època que avui són
retrats impagables d’un període cabdal en la història del nostre país i que ara Le
Croupier recupera prenent com a referència qui va ser una de les vedets més
rellevants, i menys recordades, Esperança Dinamita.
L’espectacle s’ha programat en col·laboració amb el 
Servei de Promoció de la Gent
Gran de l’Ajuntament de Terrassa i forma part de les activitats d’
Octubre mes de la
Gent Gran
. Per aquest col·lectiu (
+60
) la funció té un preu especial de 6 euros.
Entre d’altres espais, Esperança Dinamita va ser presentat al Festival Temporada Alta
de Girona 2014, ha fet temporada a El Molino, ha passat per la Fira de teatre al carrer
de Tàrrega 2015 i actualment està de gira per diverses localitats d’arreu de Catalunya.
Le Croupier
Aquesta banda musical va néixer a la Cellera de Ter (Girona) al 2007, quan Carles Cors
(músic i actor) decideix donar forma a les seves cançons amb la complicitat del
productor i amic Marc Parrot.
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Després de sis anys i tres discos, la banda gironina va la seva primera immersió en el
món teatral amb 
Esperança Dinamita
. Per aquesta ocasió, la banda compta amb dues
actrius convidades: Aina Sánchez i Mont Plans.
Els seus anteriors discos han estat 
Me han dicho que... (2008), P
resunto Tocador (2010)
i
Lesió per tensió repetitiva
(2013).
Fitxa artística
Le Croupier: 
Carles Cors, Faló Garcia, Xevi Quiño, Toni Huertas, David Benítez, Josep Picot, Raúl Sànchez.
Artistes convidades
: Aina Sánchez i Mont Plans.
Direcció escènica:

Xavier Pujolràs. 
Dramatúrgia:
Josep
Maria Miró Coromina. 
Coreografia:
Roberto G. Alonso 
Direcció artística, vestuari, grafisme i fotografia:
Art Estudi (David Faüchs i Fanny Espinet). 
Realització documental:
Albert Blanch. 
Disseny sonor:
Albert
Cortada. 
Disseny de llum:
Pere Capell i Andreu Fàbregas.

----------------------------------------------

Les dades:
ESPERANÇA DINAMITA | Le Croupier
Dissabte 17 d’octubre, a les 19h
Preu: 
12 €
Durada: 
1h 30minuts
PUNTS DE VENDA:
Taquilla Centre Cultural Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340 Terrassa
.
Dimecres a dissabtes de 16 a 20h i una
hora abans de la funció
Per internet 

www.fundacioct.cat
/ Per telèfon 
al 902 180 677

Preu Especial +60
(majors de 60 anys)
6 EUROS
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