L’Aventura
 Canina atrapa de nou al públic de Terrassa
Més de mil persones ja tenen la seva entrada per veure l’esperat retorn de la banda de
cadells més famosa de la televisió que actuaran de nou aquest diumenge al Centre
Cultural Terrassa.
Els gossos Chase, Marshal, Rocky, Zuma, Rubble i Skye tornen amb una nova missió a
l’escenari del Centre Cultural Terrassa aquest diumenge, 19 de febrer, en dues sessions
(12’30h i 17h). Els famosos cadells canten en directe i ballen coreografies plenes de llum,
ritme i fantasia i hauran d’enfrontar-se a una intrigant missió per salvaguardar el seu poble.
Les aventures d’aquests mediàtics gossos van protagonitzar un dels èxits de la temporada
familiar de la temporada de tardor del Centre Cultural exhaurint les entrades en les seves
dues funcions.
La temporada de primavera de l’equipament terrassenc ha ampliat la seva oferta
d’espectacles familiars que ja han fet gaudir a centenars de famílies en l’espectacle musical
La  Reina de las Nieves i l’espectacle

de circ Sifonòfor. La programació familiar es
prolongarà fins al mes de maig amb les
 actuacions de circ Pals (5 de març), Garranyics de
Tortell Poltrona

(2 d’abril) i Intarsi (7 de maig). El famós ratolí Gerónimo Stilton serà el
protagonista del proper musical (29 d’abril) i el Mago Pop tancarà la temporada amb el seu
conegut
 espectacle La gran ilusión (3, 4 i 5 de maig).
_________________________________
Les dades
Aventura Canina 2
nou espectacle
Dia: Diumenge, 19 de febrer
Dues sessions: 12’30h i 17h
Preu: 12 euros
Venda d’entrades: Taquilla Centre Cultural Terrassa Rambla d’Ègara, 340 Terrassa (dilluns a dissabtes de 16 a
20h i una hora abans de la funció) Per internet www.fundacioct.cat Per telèfon al 902 180 677
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/aventura-canina/
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