Buhos aixecarà el teló de L’Auditori amb la seva gira musical
Teràpia Col·lectiva el proper dissabte, 6 de novembre
El grup ens presenta un espectacle inèdit amb la música i el teatre com a protagonistes

Buhos visita L’Auditori de Cornellà el proper dissabte, 6 de novembre, en el marc de la gira
musical Teràpia Col·lectiva, el primer espectacle per a teatre del grup. Buhos triomfa en el
panorama musical del país i amb aquesta nova posada en escena es reinventa i presenta una
obra musical inèdita que convida a l’espectador a realitzar un procés de treball interior i
d’evolució personal, un mètode curatiu de l’ànima a través de la sàtira, la reflexió, la crítica sense
embuts i, sobretot, de l’humor. Encara queden localitats a la venda amb descomptes d’entrada
anticipada a www.auditoricornella.com .
Els espectadors podran gaudir d’un espectacle catàrtic on els nous temes de Buhos i els seus
grans èxits de sempre prenen noves dimensions sota la direcció, mestratge i sovoire faire únics
de l'Albert Pla. Els Buhos comparteixen vivències a tot color amb la vocació de fer d'aquest
tractament un d'infal·lible per a la felicitat, ideal per a tothom que senti que vivim temps grisos.
Buhos compta entre els seus components amb membres del grup Stay Homas i va ser un dels
dels grups amb més èxit en la programació de les Festes de la Mercè 2021.
L’Auditori celebra el 100% d’aforament amb un 25% de descompte
A L’Auditori de Cornellà volem celebrar amb tots vosaltres que la cultura torna a estar al 100%
d’aforament i us proposem una promoció especial del 25% de descompte en la compra
d’entrades, fins el 31 d’octubre, dels propers espectacles programats pel mes de novembre:

www.auditoricornella.com

La promoció especial s’aplica al concert de Buhos però també té un 25% de descompte en
entrada anticipada l’obra de teatre ‘Entre Copas’ amb Juanjo Artero, Ana Villa, Miriam Cabeza i
Patxi Freytez que tindrà lloc el 14 de novembre. Per últim, també es poden aconseguir les
entrades amb un 25% de descompte per veure ‘Silencio’ el 27 de novembre, de la Cia. Ballet
Flamenco Llobregat i que és un espectacle inclòs en els actes que s’han programat amb motiu
de la commemoració del Dia contra la Violència de Gènere.
La informació de tota la programació de L’Auditori de Cornellà per a la temporada Tardor 2021 ja
està disponible en www.auditoricornella.com amb interessants descomptes en entrada
anticipada.
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