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El musical Grease Ligthning arriba al Teatre Serrano 

El Teatre Serrano de Gandia acull demà dissabte el musical Grease Ligthning amb el qual inicia la 

programació del mes de desembre 

El Teatre Serrano de Gandia acull demà dissabte 3 de desembre a les 20.30 h, el musical Grease 

Ligthning.¡Es un rayo!. Un musical per a tota la família basat en la coneguda pel·lícula. Les entrades 

estan a la venda entre 8 i 16 euros en www.teatreserrano.es i taquilles de 18.00 a 21.00 h. 

L'any 1999 es va estrenar en el nostre país aquest musical commemorant el 30 aniversari de la pel·lícula 

Grease. El musical va començar a girar amb el nom de Grease Tour. Per motius de llicències va passar a 

denominar-se “BRILLANTINA” en el 2009, any en el qual es va dur a terme amb un èxit sense precedents 

una nova gira per tot el país. Ja en el 2012 torna als escenaris amb el seu nom actual Grease Ligthning. ¡Es 

un rayo! 

  

Aquest espectacle musical està pensat per a tota la família. L'essència del rock&roll, els seus balls, la seua 

vestimenta… ens traslladen immediatament als anys 50`s. L'espectador només ha de deixar-se portar per la 

música i les coreografies. 

 

En aquest musical tenen especial importància els balls. Jovencísimos ballarins malbaraten energia en els 90 

minuts que dura l'espectacle. La part vocal és a càrrec d'excel·lents cantants, ells no es queden arrere. Han 

sigut escollits entre els molts que cada any es presenten per a incorporar-se a la gira. 

 

L'espectador es veu immers des del primer moment, en l'època daurada del rock&roll. És impossible no 

participar. Temes tan coneguts com “Rama - llepe ding dong", “Hey baby”, “El Raig”, “La Bamba”… entre 

uns altres, són corejats per tot el públic. 

Bona part de l'èxit d'aquest musical, és l'excel·lent selecció de cançons, 26 en total. Grease Ligthning. ¡Es un 

rayo! és musical que segueix girant després de 15 anys…  

 

El preu de les entrades és d'entre 8 i 16 euros depenent de la zona del teatre. Les entrades estan a la venda en 

www.teatreserrano.es o en taquilla en horari de 18.00 a 21.00 h.  


