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Santi Millán torna este divendres al Teatre Serrano de Gandia amb Santi Millán. Live! 

 
Santi Millán torna este divendres 22 de maig a les 21.30 h al Teatre Serrano de Gandia amb  Santi 

Millán. Live!, un espectacle on a més a més del seu característic sentit d’humor i improvisació, 

mostrarà les seues aptituds com a cantant. Les entrades estan disponibles en la web del teatre 

www.teatreserrano.com o en taquilles de 18 a 21 H. A més a més, comptarà amb la col·laboració de 

Javi Sancho.  

 

Santi Millán torna al Teatre Serrano amb un espectacle únic, diferent i sobretot sorprenent. Santi Millán 

Live! és el gran xou de l'amfitrió mes divertit, polifacètic i irreverent que ha estat en un escenari. 

  

Santi sempre somià en ser cantant i passats els quaranta ha dit que ja és un bon moment per a fer un 

espectacle on demostre tothom les seues capacitats com una autèntica estrella de la musica. 

  

Santi Millán juga a ser cantant en un espectacle que s'inicia com un macroconcert espectacular que després 

del primer acte es desmunta, al més pur estil del Santi Millán que coneguérem en espectaccles com 'Cómeme 

el Coco Negro' amb La Cubana, per a convertir-se en una comèdia plena d'interacció amb el públic, 

actuacions musicals espectaculars, humor, actualitat i sorpreses al mes pur estil del showman.. 

  

Si vols veure Santi Millám com mai abans ho havies vist, no te pergues este espectacle. T’asseguren que 

durant un temps t’oblidaràs de tot el que està passant fora. I que quan ixques, no podràs oblidar el que ha 

passat dins. A més a més, comptarà amb la col·laboració de Javi Sancho. 

 

Les entrades a un preu d'entre 14 i 18 euros s poden adquirir ja en la pagina web del teatre, 

www.teatreserrano.com o bé en taquilla de dimarts a dissabte de 18 a 21 H. 

 


