elscostals.cat
ORGANITZA:

HI PARTICIPA:

HI COL·LABORA:

VENDA D’ENTRADES
• A www.elscostals.cat.
• A la recepció d’Els Costals de
dilluns a divendres de 9.00 a
12.00 h i els dimarts i dijous a
la tarda de 17.00 a 20.00 h, a la
recepció d’Els Costals.
• Les entrades per als espectacles
d’octubre es podran adquirir a
partir del 13 d’octubre.
• Les entrades per als espectacles
de novembre es podran adquirir
a partir del 2 de novembre.
• Les entrades per als espectacles
de desembre i de l’1 de gener es
podran adquirir a partir de l’1 de
desembre.
• En cas que en quedin, una hora
i mitja abans de l’espectacle es
podran comprar les entrades a
la recepció d’Els Costals.
• En cas que el teatre hagi de
suspendre alguna actuació per
ordre governamental, l’import
de les seves entrades li serà
retornat en els 15 dies següents
a la data de la funció suspesa,
pal mateix mitjà en què vostè
va adquirir les entrades.
DESCOMPTES
Consulta els diferents descomptes
en el moment d’adquirir l’entrada.

• Hi haurà un control d’accés a
les portes que us indicaran els
seients. La sortida dels espais
es farà de manera esglaonada
i sota control del personal
d’acomodació.
Protocols d’acord amb la
normativa vigent:
• Caldrà seguir les instruccions
de l’organització, en tot moment.
• No es facilitarà cap full de mà ni
programa en paper.
• Es desinfectaran diàriament els
espais.
• A l’entrada de tots els espais
hi haurà dispensadors de gel
hidroalcohòlic.
Mesures individuals:
Per assistir als diferents actes, cal
tenir en compte les mesures de
seguretat, higiene i protecció amb
la COVID-19, per la qual cosa:

• Caldrà mantenir una distància
de seguretat entre persones d’1,5
metres.

• Caldrà fer ús de la mascareta.

*Cal mostrar els documents que
acreditin l’especificitat.
MESURES COVID-19
• Caldrà arribar als espais de representació amb prou antelació
per facilitar l’entrada esglaonada.
• Et recomanem portar l’entrada
descarregada al mòbil per evitar
al màxim el contacte amb paper.
• L’aforament quedarà limitat
segons el desenvolupament de
la normativa COVID. Sempre
caldrà respectar la distància de
seguretat.

• Caldrà fer ús del gel hidroalcohòlic, que es facilitarà a l’entrada.
Si penses que pots tenir
símptomes de la COVID-19, estàs
pendent de resultat de proves
de diagnòstic per COVID-19 o
has estat en contacte amb algú
diagnosticat del virus, queda’t
a casa.
Més informació sobre
normativa, normes i protocol
COVID a elscostals.cat.

Els Costals / Av. Pau Casals, 16 / 08755 Castellbisbal
Tel. 93 772 38 83 / info@elscostals.cat / www.elscostals.cat
@castellbisbalcultura

/castellbisbalcultura

AGENDA

octubre 2020 — gener 2021

elscostals.cat

16

TEATRE

d’octubre,
divendres
20.30 h

08

TEATRE MUSICAL

de novembre,
divendres
18.00 h

Preu:
6 € / 8 €*

Nadal simfònic
Viatge a l’hivern
del nord

Companyia Eòlia

EXPOSICIONS
A la Sala d’exposicions d’Els Costals

Preu:
6 € / 8 €*

La Plaça
del Diamant

de Xavi Morató

MÚSICA

de desembre,
dissabte
18.00 h

Preu:
6 € / 8 €*

Al sud
del paral·lel

19

El romànic
a Catalunya
Del 6 al 29 de novembre de 2020

Orquestra Simfònica
Victoria de los Ángeles

25

MÚSICA

d’octubre,
diumenge
12.15 i
17.30 h
Preu:
6 € / 8 €*

13

TEATRE

de novembre,
divendres
22.00 h

31

CINEMA

d’octubre,
dissabte
22.30 h

Preu:
4€

Impro
con limón

Acte en commemoració
als drets de la gent gran

TEATRE

de desembre,
divendres
20.30 h

Preu:
3 € / 4 €*

Concert de
Cap d’any

Espectacle d’improvisació

18

d’Albert Pintó

* 6 € (anticipada) 8 € (taquilla) — Activitat amb descompte
** Cal invitació prèvia: elscostals.cat o a la recepció d’Els Costals.

Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona

15

Viatge a la ciutat
de l’infinit de Vicenç
Ferrer
Del 18 de desembre de 2020
al 25 de gener del 2021

TEATRE INFANTIL

de novembre,
diumenge
12.00 h

13

Preu:
6 € / 8 €*

Malasaña 32

MÚSICA

de gener,
divendres
19.00 h

Preu:
Gratuït**

Concerto a
Tempo d’Umore

01

Els Brugarol
de Ramon Madaula

de desembre,
diumenge
12.00 h
Preu:
5€

Espectacles
La Xarxa
Obres pendents
de confirmar

Més informació, venda d’entrades i invitacions:
www.elscostals.cat

Horari d’obertura:
• divendres de 17.00 a 20.00 h
• dissabtes de 10.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 20.00 h
• diumenges i festius de 10.00 a
14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

