









































allegro vivace

Direcció d’escena Joan Font (Comediants) Direcció i adaptació musical Stanislav Angelov  
Guió original  Joan Font, José A. Gutiérrez i Moisés Maicas  Adaptació catalana a la 
música Emilio Gutiérrez i José A. Gutiérrez  Coreografia i adjunta a la direcció d'escena 
Montse Colomé  Escenografia, vestuari i màscares Joan Guillén  Il·luminació Alberto 
Rodríguez  Assistent a la direcció d'escena Emilià Carilla  Producció Gran Teatre del Liceu

8

A partir de 8 anys

Vivace   
Jordi Vidal
Ivan Labanda

La noia   
Laia Piró
Marta Rosell

Sopranos  
Alícia Ferrer
Elena Roche

Mezzosopranos  
Marta Rodrigo
Marta Valero
Yorkanda León

Tenors
Francisco Javier Jiménez
Ricard Torino

Baríton
Pablo López
Xavi Fernández

Piano
Olga Kharitonina
Manel Ruiz

Cello
Esther Vila



Espectacle en català ideat i creat per Comediants amb fragments operístics  
de La Traviata i Rigoletto de Verdi, L’Orfeo de Monteverdi, Dido and Aeneas de Purcell, 

Don Giovanni de Mozart, La damnation de Faust de Berlioz, L’italiana in Algeri de Rossini, 
Carmen de Bizet, Turandot de Puccini i L’elisir d’amore de Donizetti.

El Petit Liceu

maig 2014Teatre-Auditori Sant Cugat
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ALLEGRO VIVACE
La noia ha trobat un local abandonat i decideixen fer una festa  
amb els col·legues. La música Techno i l’Ska que no falti!
Però, de les tenebres, en surt un estrany personatge...
Diu que li agrada l’òpera! Com pot ser? Què li troba?
A veure si ens ho explica i fem junts la festa!

Troba a la sopa de lletres el nom de cinc personatges  
de l'òpera Rigoletto i el del seu compositor

ProPostA
SoPa DE 
LLETRES

?

Amb el suport de

Membres de la Fundació Gran Teatre del Liceu

MéS InfoRMaCIó www.liceubarcelona.cat

Rigoletto · Verdi · Gilda · Duc · Maddalena · Sparafucile


