
 

 comunicacio@teatreserrano.es | 96 214 96 00 / 626471556 

 

https://www.facebook.com/TeatreSerrano 
                 @SerranoTeatre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Teatre Serrano acull l'estrena aquest cap de setmana de Rebobinando 

A més a més, continua la programació de Cinepot amb la projecció de la pel·lícula L'Habitació 

El Teatre Serrano acull este cap de setmana l'estrena del concert Rebobinando, en el qual es 

recordaran les millors cançons del pop dels 80. Demà dimarts, tindrà lloc també la projecció de 

l'Habitació. Les entrades estan disponibles en www.teatreserrano.es i en les taquilles del teatre de 

dimarts a dissabte de 18.00 a 21.00 h. 

El Teatre Serrano de Gandia acull aquest cap de setmana l'estrena de l'espectacle Rebobinando. Un concert 

amb la música de la banda de la UAM Sant Francesc de Borja, dirigida per Vicent Martí Ferrer i les veus en 

directe d'Ángel Bellido, Laia Benaches, Aisha Brodes i David Bosch, tots ells amb una àmplia experiència. 

Durant el concert, d'hora i mitja de durada, es recordaran cançons tan mítiques del pop dels anys 80 com a 

Bienvenidos, No dudaría, Eloise, Insurección o One Vision, entre moltes altres. No faltaran tampoc les vídeo 

projeccions, coreografies, canvis de vestuari, que faran d'aquest concert un espectacle amè i divertit que no 

et pots perdre i en el qual segur no podràs deixar de cantar. 

Degut a la gran expectació que esta estrena ha generat, s’han programat dues funcions: una dissabte 21 a les 

20.00 h i altre diumenge 22 a les 19.00 h. El preu de les entrades és d’entre 10 i 12 euros. 

 

Cinepot projecta la pel·lícula L'Habitació 

D'altra banda, demà dimarts continua el cicle de Cinepot amb la projecció de l'Habitació. Dirigida per Lenny 

Abrahamson, ens explica la interessant història de Jack, un xiquet de cinc anys, que mai ha eixit de 

l'habitació en la qual viu amb sa mare. És el seu món sencer, el lloc on va nàixer, on menja, juga i aprén amb 

sa mare. A la nit, mamà li posa a dormir en l'armari, per si ve el vell Nick. L'habitació és la llar de Jack, 

mentre que per a sa mare és el cubiculum on porta set anys tancada, segrestada des dels dinou anys. Amb 

gran tenacitat i enginy, la jove ha creat en eixe reduït espai una vida per al seu fill, i el seu amor per ell és 

l'única cosa que li permet suportar l'insuportable. No obstant açò, la curiositat de Jack va en augment, a l'una 

que la desesperació de la seua mare, que sap que l'habitació no podrà contenir ambdues coses per molt més 

temps. 

Aquesta pel·lícula irlandesa, va aconseguir el 2015 l'Oscar, Globus d'Or i premis BAFTa i Spirit Awards a 

Millor Actriu, per a Brie Larson. I es va situar en el top 10 de les millors pel·lícules de l'any de l’American 

Film Institute. La pel·lícula es projectarà en versió original en anglès subtitulada a les 17.30 i 20.00 h, al 

preu de 3 euros.  
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Les entrades per a tots els espectacles estan a la venda en www.teatreserrano.es i taquilles de dimarts a 

dissabte de 18 a 21.00 h. 


