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I~Orfeó
Catal~centrar~
ta commemoració
de[ 25
anysdereobertura
de[
TeatreFortuny.
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SOCIETAT

L’Orfeó Catat~ commemorar~
ets 25
anysde reoberturadel. Fortuny
S’exposaran
enunamostrafotografiesde les instal.lacionsabans,duranti després
de les reformes
C.~-’olhm
l~a’mm
titudonal de commemoració sevareinaugtuació.L’exposició va anar a calrec de l’Escolania
El Teatre Fortunycompleix25 del 25~auiversari,el qualdonar~ s’instal.lar~al vestibuldelmateix de Montserrat,a finals de l’any
anysdes de la sevareobetrura, pasala resta d’actesprevistos. teatrei es mantindra
finsa fitlalS 1982.Pocdesprés,es va procedir
posteriora la reformai rehabili- Acontinnació,l’escenaridel te- d’any.L’homrid’oberturaal pú- al tancament
del recinte, ja que
tació de les seves instaHacions. atre acollir~a l’OrfeóCatalà,qui blic seraded:lllunsa dijousde als aquest es trobavamolt malm~s,
Per a commemorar aquest alflinterpretara canqonsde compo- a vuit de la tardai l’entradasera especialment des que les pmjeccions cinematografiques
van
versafi, el Consoreidel teatre sitors classicscomHiindel,Bect- grattffta.
ha programarun seguit d’actes
comen~ara ser habituals dins
orgauitzatsde maneraparal-lela ¯ Sorio
esvareferirahir ¯ També
secetebrar~
delteatre.
Per6nova ser fins al 1985que
a la programació
del teatre que
aLteatre
comundels
unatauLarodona
amb
es corresponal darrer trimestre
<~motors
cuLturaLs
deLa
representants
delmón es vaniniciar les obresde reford’enguany.
mai modemització
de les instalciutat
i delpaís>>
teatral
i cuLturaL
Pel que fa a la trascendencia
lacions.Al1988es va posarpunt
del TeatreFortuny,el regidorde
i finala la rehabilitació
i el 15de
Culturai Joventut,JoaquimSo- hoveno Millet.El coroferirh un
Per completarla s~rie d’actes novembre
del mateixany es van
rio, vaafirmarahir,durantla pre- concert, que afflr~ acompanyat previstos,se celebraraunataula tornara obrir les portesdel Teasentadódels ac’tes, que aquest pel pianode Mereb
Sanchisi que, rodona,en la qual participaran tre Fortuny.
continuasent un referent i ~,un a més,estafa dirigir per Josep diferents represemamsdestadelsmotorsotlturalsde la ciutat VilaiCasafias.
cats del mónteatral i culturalde Unpúbticexigent
i delpaís,~
i que,al seupaper,*dia
la ciutat. Esreflexionar~tsobre El TeatreFortunyha acollit duestarimprescindible
per a Rens,~. Exposidófotogr~fica
l’evolueiódel teatre en les dar- mnt aquests 25 anys obres de
A més,el regidorva remarcar El mateix27 d’octubres’inaugu- retes d&ades,
la situació actual teatre, música
i dansad’alt uivelL
laimportMlcia
de les obresde re- rara una exposició fotogI~ñca i les perspectives
del Teatre
de futur de les El gerentdel Consorci
modeladó
del teatre realitzades retrospectiva,querecollir~imat- arts escbniques.Aquestataufa Fortuny,JosepMargalef,va resdel públic
a la d&ada
dels 80. Enva desta- ges de diversosespaisdel Teatre rodona
es rara a la seude la Soci- saltar ahir l’exig~ncia
car~,la bonafeinafcta, les quals Fortunycaptadesentre els anys etat El Círeol,el dia 28denovem- de la capital del BalxCamp
duhan permbsque puguemgaudir 1982 i 1988. La mostra permetra brea les vuit delvespre.
mntaquests anysen qnanta les
arts escbuiquesi va afirma~que
de les seves instaHacionsfins recordarl’estat en qubes troireobertura
,~aquest
és unal.licientdiari i ens
ara, i permoltsanysmés~~.
bavael teatre mesosabansdel Tancament
El 27d’octubrea les set de la seu tancanlent, durant el peno- Ladarreraactuacióquees va fer fa ser moltacuratsa l’horadefer
tarda es dur~a termeI’acte ins- de de reformes
i fins al dia de la alteatre abansdel seu tancament la programaci&~.

ORFEO CATALA

