José Corbacho arriba aquest dissabte a L’Auditori disposat a
riure de tot i de tothom amb ‘Ante todo mucha calma’
Aquest dissabte, 6 de febrer a les 20h, és moment de riure a dojo a L’Auditori de Cornellà amb la
visita de José Corbacho que protagonitza el seu espectacle ‘Ante todo mucha calma’. Una
excel·lent oportunitat per gaudir de l’humor fent un parèntesi en la nostra vida diària en un entorn
seguir i amb un estricte protocol antiCovid-19. Corbacho arriba disposat a riure de tot i de
tothom, de tot el que li envolta, de la seva dona, del seu fill, de la seva mare, de la seva ciutat,
del seu barri... i, sobre tot, d’ell mateix i dels seus principis.
El còmic hospitalenc recomana venir a L’Auditori amb molta calma fent honor al nom de
l’espectacle. També està disposat a riure dels mateixos espectadors, dels que vinguin dissabte i
dels que no vinguin però, en José Corbacho, té un únic objectiu: el que vol, per sobre de tot, és
aconseguir que el públic rigui amb ell, i molt.
Encara queden entrades a la venda al nostre nou web, www.auditoricornella.com amb
interessants descomptes en compra anticipada.

Altres espectacles programats:

MONÒLEGS
 Carles Sans – Per fi sol!: 28 de febrer a les 19h
FAMILIAR
 Xiula – Descontrol MParental: 20 de febrer a les 18h
 Els Superherois de la Cia. Pop per Xics: 21 de març a les 12h
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MÚSICA
 Tribut a Michael Jackson – Michael’s Legacy: 13 de febrer a les 20h
 Las Migas – Empatia: 27 de febrer a les 20h
 Marlon – Tequila y Candela: 6 de març a les 20h
 Suu – Gira Ventura: 17 d’abril a les 20h
 Manuel Lombo – Recital Flamenc: 15 de maig a les 20h
TEATRE
 Encara hi ha algú al bosc amb Ariadna Gil: 21 de febrer a les 19h
 Puertas abiertas amb Cayetana Guillén Cuervo i Ayoub El Hilali: 20 de març a les 20h
 Cobertura amb Clara Segura i Bruno Oro: 11 d’abril a les 19h
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