Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa La Mostra de Titelles se celebra el dies 4, 5 i 6 d’abril

Aquest divendres, presentació oficial de la 8a edició de
la Mostra Internacional de Titelles de Mollet
El proper divendres, 21 de març, es presentarà la 8a edició de la Mostra
Internacional de Titelles de Mollet (MITMO). En primer lloc, a les 5 de la
tarda, es farà una passejada pel 3r circuit d’aparadors dels titelles i, tot
seguit, a 2/4 de 6 de la tarda, es presentarà el programa oficial de la
MITMO, un festival que s’ha convertit en la cita cultural més destacada de
la nostra ciutat.
La presentació a la premsa de la 8a MITMO començarà a la plaça de
Catalunya, a les 5 de la tarda, amb una passejada pels aparadors dels titelles.
Per tercer any consecutiu, 10 botigues del centre Mollet exposen diferents
escenografies dels espectacles que ha fet Galiot en els seus 20 anys
d’existència.
A partir de 2/4 de 6 de la tarda, el Centre Cultural La Marineta acullirà la
presentació oficial de la 8a edició de MITMO. En aquesta roda de premsa hi
intervindran l’alcalde, Josep Monràs, el director de la Mostra i ànima de Galiot
Teatre, Jordi Monserdà i el pastisser Joan Ros, com a representant del teixit
comercial, la restauració i les pastisseries de la ciutat que, un any més
col·laboren amb la Mostra. També hi seran presents la regidora de Cultura i
Comerç, Mercè Pérez; la regidora d’Arts Escèniques, Mercè Bertran; i la
regidora de Promoció de la Ciutat, Carme Olària.
Passeig pels aparadors del titelles
Divendres 21 de març
17 hores
Pl. Catalunya
Presentació oficial de la 8a MITMO
Divendres 21 de març
17.30 hores
La Marineta (pl. Església, 7)
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