6 de setembre del 2020 – Peça sobre la sisena edició del Píndoles al Telenotícies de
TV3 i al 3/24.
à 1 minut i 57 segons
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/sisena-edicio-del-festival-pindoles-deteatre-breu-al-castell-de-montjuic-de-barcelona/video/6058298/

5 de setembre del 2020 – Peça en directe de la sisena edició del Píndoles als informatius
vespre de Betevé.
à del 15:34 al 17:35
https://beteve.cat/btv-noticies-vespre/btv-noticies-vespre-1708/

5 de setembre del 2020 – Peça a l’Informatiu de cap de setmana de TVE Catalunya.
à del 26:03 al 26:35
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/informatiu-cap-setmana05092020/5657815/

4 de setembre de 2020 – Menció al programa El matí de Catalunya Ràdio de Catalunya
Ràdio.
à del 57:37 al 58:06
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-decatalunya-radio-de-6-a-7-h-04092020/audio/1077942/

5 de setembre de 2020 – Menció al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.
à del 54:54 al 55:22
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/el-suplement-de-7-a-8-h05092020/audio/1078044/

2 de setembre del 2020 – Reportatge al programa Els Experts d’iCat (CCMA).
à del 2:47 al 4:01
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/els-experts/es-temps-danar-al-teatre-aixicomenca-la-temporada/audio/1077796/

10 d’agost de 2020 – Reportatge al magazine matinal Sense vacances, de Ràdio4 RNE.
à del 0:32 al 18:39
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SSENVAC/mp3/9/7/1597053528879.mp3
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EL REPTE DE LES PETITES COMPANYIES

Ivan Andrade adapta a espais únics ‘Un petit
príncep’, amb música de Marco Mezquida
M. C.
BARCELONA

En un panorama canviant
com l’actual, les companyies
petites lluiten per la seva supervivència. The Amateurs, liderada per Ivan Andrade, intenta arribar al públic i als

programadors a través d’una
àgora diferent: espais a l’aire
lliure situats en monestirs. A
l’agost va presentar al monestir
del Miracle (Solsona) Un petit
príncep, muntatge familiar amb
una versió actualitzada del clàssic de Saint-Exupéry ideada per
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ell, amb música composta per
Marco Mezquida. La pròxima
funció havia de ser el dia 13 al
monestir de Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona. «És un lloc
preciós que la gent no coneix i
s’hi pot arribar amb metro», destaca Andrade. Però no està clar
que es pugui acabar fent. «Les
vendes anaven molt bé però la
por de la Covid ha fet valorar als
responsables del lloc si val la
pena oferir alguna cosa sobre la
qual no es té experiència. Ningú
vol problemes», lamenta el polifacètic Andradre. «Almenys els
responsables de Cultura de la
ciutat m’han escoltat i em donen suport. A veure què passa».
Un petit príncep va ser premiat a
Anglaterra, on es va estrenar el
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Ivan Andrade.
2016 i va ser nominat com a millor espectacle familiar al
Brighton Fringe Festival. «No
l’hem portat abans a Barcelona
per no coincidir amb la versió
de Llàcer i Guix», diu amb referència al famós musical que tri-
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omfa per Nadal des de fa anys. A
Inglarerra va agradar perquè
toca la fibra, era fidel a l’esperit
de Saint-Exupéry però adaptada al públic del segle XXI. «L’actor protagonista era un nen boníssim. A Catalunya compto
amb un altre crac, l’Ott Mariën,
ballarí de dansa clàssica d’11
anys que actua, canta i balla
meravellosament». El noi formava part de l’elenc català del
musical Billy Elliot, que va ajornar la seva estrena al 2021-22.
«Conec bé els monestirs
perquè m’hi he instal·lat sovint
per escriure», diu l’autor de peces com Partícules paral·leles, estrenada a Dau al Sec. I els patis
a l’aire lliure són ideals per
connectar amb els elements de

la naturalesa d’Un petit príncep, assenyala l’autor, que dibuixa a terra amb traços esquemàtics els planetes que visita el protagonista.
El convent de Sant Agustí
Vell i Mont Sant Benet, al Bages, també serien llocs idonis.
Però la falta de valentia, assegura, ho està complicant tot.
«Sembla que la cultura no importa», diu Andrade, que continuarà buscant espais a l’aire lliure per reinventar-se.
Agraeix que es mantingui el
Festival Píndoles a Montjuïc,
on aquest cap de setmana la
seva companyia ofereix Big
Bang! amb les entrades esgotades. Mentre hi hagi artistes
hi haurà esperança.
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EL RETO DE LAS PEQUEÑAS COMPAÑÍAS

Ivan Andrade adapta a espacios únicos ‘Un
petit príncep’, con música de Marco Mezquida
M. C.
BARCELONA

En un panorama cambiante como el actual, las compañías pequeñas luchan por su supervivencia. The Amateurs, liderada
por Ivan Andrade, intenta llegar al público y a los programa-

dores a través de un ágora diferente: espacios al aire libre situados en monasterios. En agosto
presentó en el Monestir del Miracle (Solsona) Un petit príncep, montaje familiar con una versión actualizada del clásico de SaintExupéry ideada por él, con músi-
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ca compuesta por Marco Mezquida. La próxima función debía ser
el próximo día 13 en el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra de
Badalona. «Es un sitio precioso,
al que se puede llegar en metro y
que la gente no conoce», destaca
Andrade. Pero no está claro que
pueda hacerse. «Las ventas iban
muy bien pero el miedo al covid
ha hecho valorar a los responsables del lugar si merece la pena
ofrecer algo de lo que no se tiene
experiencia. Nadie quiere problemas», lamenta el polifacético Andradre. «Al menos los responsables de cultura de la ciudad me
han escuchado y me apoyan. A
ver qué pasa». Un petit príncep fue
premiado en Inglaterra, donde
se estrenó en el 2016 y fue nomi-
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Ivan Andrade.
nado como mejor espectáculo familiar en el Brighton Fringe Festival. «No la trajimos antes a Barcelona para no coincidir con la
versión de Llàcer y Guix», dice en
referencia al famoso musical que
triunfa desde hace años por Navi-
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dad. En Inglarerra gustó porque
se trataba de una propuesta que
tocaba la fibra, era fiel al espíritu
de Saint-Exupéry pero adaptada
al público del siglo XXI. «Allí el
actor protagonista era un niño
era una pasada. En Catalunya
cuento con otro crack, Ott Mariën, bailarín de danza clásica de
11 años que actúa, canta y baila
maravillosamente». El chico formaba parte del elenco catalán
del musical Billy Elliot que, cuyo
estreno se ha aplazó al 2021-22.
«Conozco bien los monasterios porque me he instalado en
ellos a menudo para escribir», dice el autor de piezas como Partícules paral·leles, estrenada en Dau
al Sec. Y sus patios al aire libre
son ideales para conectar con los

elementos de la naturaleza de
Un petit príncep, señala el autor,
que dibuja en el suelo los diferentes planetas que visita el
protagonista con trazos esquemáticos.
El Convent de Sant Agustí
Vell y Mont Sant Benet, en el Bages, también serían lugares idóneos. Pero la falta de valentía,
asegura, lo está complicando
todo. «Parece que la cultura no
importa», dice Andrade, que seguirá buscando espacios al aire
libre para reinventarse. Agradece que se mantenga el Festival
Píndoles en Montjuïc, donde este fin de semana su compañía
ofrece Big Bang! con las entradas agotadas. Mientras haya artistas habrá esperanza.

7 / 52

04/09/20

Barcelona
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: CULTURA

Valor: 19,30 €

Area (cm2): 359,5

Ocupac: 38,61 %

Doc: 1/1

Semanal (Viernes)
250
250

Autor: Judith Vives

Cod: 134288700

El Quinze

Pagina: 26

Num. Lec: 1000

8 / 52

04/09/20

Gerona
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: CULTURA

Valor: 1.067,25 €

Area (cm2): 189,0

Ocupac: 21,77 %

Doc: 1/1

Diaria
9.371
7.580

Autor: Redacció BARCELONA

Cod: 134224266

El Punt Avui (Ed. Girona)

Pagina: 33

Num. Lec: 30320

Un instant de ‘Viva’, un dels muntatges del Píndoles
d’enguany JUDIT COSTA

Música i
microteatre
El Festival Píndoles,
que comença avui a
Montjuïc, incorpora
concerts
Redacció
BARCELONA

Aquesta tarda comença la
primera vetllada del Festival Píndoles. Per primer
cop, cada jornada es completarà amb un concert
en directe. Enguany, que
repeteix l’escenari del
castell de Montjuïc, gràcies al suport de l’Institut
del Cultura de Barcelona
s’han ofert les entrades de
franc, prèvia reserva. Es
van exhaurir totes les disponibles en 48 hores. El
Festival Píndoles premia
les millors propostes microteatrals i elabora un
petit circuït arreu de Catalunya.
El microteatre és una
proposta de teatre breu
per a un públic reduït i en
un espai insòlit (sovint es
programa en lavabos dels
equipaments, per exem-

ple). A Montjuïc, enguany
s’han decantat per espais
exteriors que garanteixin
les distàncies imposades
per les autoritats sanitàries. I es que la Covid-19
ha obligat que hi hagi un
recorregut per veure les
peces. De fet, ja va obligar
a traslladar la programació del juny al setembre.
Totes les nits s’acabaran
en concerts que seran,
respectivament, d’Axial
Music, Guillem Roma i
Meritxell Neddermann.
Són vint propostes de
gèneres tan diversos com
el thriller, la poesia, el drama, la comèdia, tragicomèdia i disciplines com la
dansa, la poesia i la narració, d’autors com Ariadna
Pastor, Anna Collell, Helena Codorniu, Clara
Puig, Jaume Viñas, Catalina Florit, Marina Font,
Ivan Andrade i Mar Solà.
El 80% de la programació
són estrenes, el 70% dels
espectacles són d’autoria
femenina i el 65% de direcció femenina.
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Un instant de ‘Viva’, un dels muntatges del Píndoles
d’enguany JUDIT COSTA

Música i
microteatre
El Festival Píndoles,
que comença avui a
Montjuïc, incorpora
concerts
Redacció
BARCELONA

Aquesta tarda comença la
primera vetllada del Festival Píndoles. Per primer
cop, cada jornada es completarà amb un concert
en directe. Enguany, que
repeteix l’escenari del
castell de Montjuïc, gràcies al suport de l’Institut
del Cultura de Barcelona
s’han ofert les entrades de
franc, prèvia reserva. Es
van exhaurir totes les disponibles en 48 hores. El
Festival Píndoles premia
les millors propostes microteatrals i elabora un
petit circuït arreu de Catalunya.
El microteatre és una
proposta de teatre breu
per a un públic reduït i en
un espai insòlit (sovint es
programa en lavabos dels
equipaments, per exem-

ple). A Montjuïc, enguany
s’han decantat per espais
exteriors que garanteixin
les distàncies imposades
per les autoritats sanitàries. I es que la Covid-19
ha obligat que hi hagi un
recorregut per veure les
peces. De fet, ja va obligar
a traslladar la programació del juny al setembre.
Totes les nits s’acabaran
en concerts que seran,
respectivament, d’Axial
Music, Guillem Roma i
Meritxell Neddermann.
Són vint propostes de
gèneres tan diversos com
el thriller, la poesia, el drama, la comèdia, tragicomèdia i disciplines com la
dansa, la poesia i la narració, d’autors com Ariadna
Pastor, Anna Collell, Helena Codorniu, Clara
Puig, Jaume Viñas, Catalina Florit, Marina Font,
Ivan Andrade i Mar Solà.
El 80% de la programació
són estrenes, el 70% dels
espectacles són d’autoria
femenina i el 65% de direcció femenina.
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Les cares de la notícia
PRIMERA MINISTRA D’ESCÒCIA

Nicola Sturgeon

Segon intent

-+=

La líder de l’SNP –Partit Nacionalista Escocès– s’ha
compromès a organitzar un segon referèndum d’independència si guanya els propers comicis. Londres
ja ha avisat que no ho permetrà, ara que els sondejos
indiquen que els sobiranistes són majoria.
DISSENYADOR DE LA MOSTRA DE LA PATUM

Salvador Vinyes

A primera línia de la Patum

-+=

La suspensió de la Patum per la Covid-19 va ser un
gerro d’aigua freda per als berguedans. Però de les
males notícies surten oportunitats i s’ha impulsat una
exposició única que permet gaudir de les comparses
a primera línia, així com imatges i elements inèdits.
MEMBRE DE L’EQUIP DEL FESTIVAL PÍNDOLES

Giulia Poltronieri

Una petita gran idea teatral

-+=

El festival barceloní de teatre breu Píndoles va néixer
com a treball final d’un grup d’alumnes, entre ells la
Giulia, del màster de gestió cultural de la UB. Ja consolidat, Píndoles celebrarà del 4 al 6 de setembre la
6a edició, que excepcionalment serà gratuïta.
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Les cares de la notícia
PRIMERA MINISTRA D’ESCÒCIA

Nicola Sturgeon

Segon intent

-+=

La líder de l’SNP –Partit Nacionalista Escocès– s’ha
compromès a organitzar un segon referèndum d’independència si guanya els propers comicis. Londres
ja ha avisat que no ho permetrà, ara que els sondejos
indiquen que els sobiranistes són majoria.
DISSENYADOR DE LA MOSTRA DE LA PATUM

Salvador Vinyes

A primera línia de la Patum

-+=

La suspensió de la Patum per la Covid-19 va ser un
gerro d’aigua freda per als berguedans. Però de les
males notícies surten oportunitats i s’ha impulsat una
exposició única que permet gaudir de les comparses
a primera línia, així com imatges i elements inèdits.
MEMBRE DE L’EQUIP DEL FESTIVAL PÍNDOLES

Giulia Poltronieri

Una petita gran idea teatral

-+=

El festival barceloní de teatre breu Píndoles va néixer
com a treball final d’un grup d’alumnes, entre ells la
Giulia, del màster de gestió cultural de la UB. Ja consolidat, Píndoles celebrarà del 4 al 6 de setembre la
6a edició, que excepcionalment serà gratuïta.
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La 6a edició del Festival Píndoles de teatre breu serà excepcionalment gratuïta
i tindrà lloc del 4 al 6 de setembre en tres escenaris del castell de Montjuïc

Breu, gratis i segur
L.L.
BARCELONA

La 6a edició del Festival
Píndoles de teatre breu
s’havia de celebrar al juny,
però la situació sanitària
ho va impedir. Finalment,
però, s’han acordat les dates del 4, 5 i 6 de setembre
perquè tingui lloc en tres
escenaris a l’aire lliure del
castell de Montjuïc.
Una de les novetats destacades de l’edició és que
l’accés a tots els espectacles serà gratuït gràcies
a la participació de l’Institut de Cultura de Barcelona. Això sí, caldrà fer
una reserva prèvia d’entrades en el web del festival (www.pindoles.com),
a partir del 24 d’agost, perquè l’aforament estarà limitat a cent persones, totes assegudes, per garantir la seguretat sanitària
tant del públic com dels artistes. En aquest sentit,
també s’han adaptat els
tres espais a l’aire lliure del
recinte fortificat on tindran lloc els espectacles.
I els espais seran el pati
d’armes, el canó i el pou.
El Festival Píndoles
presentarà les darreres
novetats i estrenes en el
món de les arts escèniques
breus i de proximitat,
proposarà una experiència de risc i de descoberta
i esdevindrà una plataforma dinamitzadora del
nou talent. Al seu moment, noms com ara Lara

Dues imatges d’edicions anteriors del Festival Píndoles; aquest any no hi haurà espais tancats i es repetirà l’escenari al pou

Un 70% dels
espectacles
estan escrits
per dones i un
65%, dirigits
per dones

Díez, David Anguera, Albert Salazar i Sílvia Navarro van passar pel Festival Píndoles.
Una de les característiques del Píndoles és que
“la convocatòria, que es va
obrir el desembre passat,
és anònima i pública per
garantir la igualtat d’oportunitats”. De les vint propostes escèniques triades,
quinze són inèdites.
A més, han demanat que
es representi l’obra guanyadora del premi al millor text del Festival de
Teatre de Butxaca de Ciutadella i s’han programat quatre peces d’altres

disciplines: dansa, poesia i
narració.
Entre les propostes, per
tant, hi haurà gèneres
com ara el thriller, la poesia, el drama, la comèdia,
la tragicomèdia..., d’autores i autors com ara Ariadna Pastor, Anna Collell,
Helena Codorniu, Clara
Puig, Jaume Viñas, Catalina Florit, Marina Font,
Ivan Andrade i Mar Solà,
entre d’altres. Com es pot
comprovar en aquesta llista, l’autoria femenina hi
predomina. Un 70% dels
espectacles estan escrits
per dones i un 65%, dirigits per dones.

El funcionament dels
espectacles, com que són
breus i amb pocs elements
d’utillatge escènic, és rotatori. A cada escenari,
s’hi representaran dues o
tres obres en intervals de
trenta minuts al llarg de
quatre hores consecutives
i cada dia.
El Festival Píndoles és
l’inici d’un projecte molt
més gran: la Gira Píndoles. Les obres estrenades
al festival entraran en un
catàleg i podran ser programades arreu de Catalunya en un format itinerant. Des del 2015, la Gira Píndoles ha presentat

AITOR RODERO / CÒSMICA

fins a 175 funcions en espais singulars d’una vuitantena de municipis.
Aquest projecte apropa
el teatre a tot el territori
i, en especial, a localitats i
indrets que no disposen de
grans infraestructures escèniques, però que tenen
la voluntat de tenir una
programació regular. I el
Píndoles encara ha obert
una línia d’acció més: portar teatre breu als instituts per fomentar el coneixement de les arts escèniques d’una manera
transversal i, d’aquesta
manera, animar els més
joves a descobrir-les.

13 / 52

10/08/20

Gerona
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: CULTURA

Valor: 3.348,87 €

Area (cm2): 593,2

Ocupac: 68,3 %

Doc: 1/1

Diaria
9.371
7.580

Autor: L.L. BARCELONA

Cod: 133832220

El Punt Avui (Ed. Girona)

Pagina: 34

Num. Lec: 30320

La 6a edició del Festival Píndoles de teatre breu serà excepcionalment gratuïta
i tindrà lloc del 4 al 6 de setembre en tres escenaris del castell de Montjuïc

Breu, gratis i segur
L.L.
BARCELONA

La 6a edició del Festival
Píndoles de teatre breu
s’havia de celebrar al juny,
però la situació sanitària
ho va impedir. Finalment,
però, s’han acordat les dates del 4, 5 i 6 de setembre
perquè tingui lloc en tres
escenaris a l’aire lliure del
castell de Montjuïc.
Una de les novetats destacades de l’edició és que
l’accés a tots els espectacles serà gratuït gràcies
a la participació de l’Institut de Cultura de Barcelona. Això sí, caldrà fer
una reserva prèvia d’entrades en el web del festival (www.pindoles.com),
a partir del 24 d’agost, perquè l’aforament estarà limitat a cent persones, totes assegudes, per garantir la seguretat sanitària
tant del públic com dels artistes. En aquest sentit,
també s’han adaptat els
tres espais a l’aire lliure del
recinte fortificat on tindran lloc els espectacles.
I els espais seran el pati
d’armes, el canó i el pou.
El Festival Píndoles
presentarà les darreres
novetats i estrenes en el
món de les arts escèniques
breus i de proximitat,
proposarà una experiència de risc i de descoberta
i esdevindrà una plataforma dinamitzadora del
nou talent. Al seu moment, noms com ara Lara

Dues imatges d’edicions anteriors del Festival Píndoles; aquest any no hi haurà espais tancats i es repetirà l’escenari al pou

Un 70% dels
espectacles
estan escrits
per dones i un
65%, dirigits
per dones

Díez, David Anguera, Albert Salazar i Sílvia Navarro van passar pel Festival Píndoles.
Una de les característiques del Píndoles és que
“la convocatòria, que es va
obrir el desembre passat,
és anònima i pública per
garantir la igualtat d’oportunitats”. De les vint propostes escèniques triades,
quinze són inèdites.
A més, han demanat que
es representi l’obra guanyadora del premi al millor text del Festival de
Teatre de Butxaca de Ciutadella i s’han programat quatre peces d’altres

disciplines: dansa, poesia i
narració.
Entre les propostes, per
tant, hi haurà gèneres
com ara el thriller, la poesia, el drama, la comèdia,
la tragicomèdia..., d’autores i autors com ara Ariadna Pastor, Anna Collell,
Helena Codorniu, Clara
Puig, Jaume Viñas, Catalina Florit, Marina Font,
Ivan Andrade i Mar Solà,
entre d’altres. Com es pot
comprovar en aquesta llista, l’autoria femenina hi
predomina. Un 70% dels
espectacles estan escrits
per dones i un 65%, dirigits per dones.

El funcionament dels
espectacles, com que són
breus i amb pocs elements
d’utillatge escènic, és rotatori. A cada escenari,
s’hi representaran dues o
tres obres en intervals de
trenta minuts al llarg de
quatre hores consecutives
i cada dia.
El Festival Píndoles és
l’inici d’un projecte molt
més gran: la Gira Píndoles. Les obres estrenades
al festival entraran en un
catàleg i podran ser programades arreu de Catalunya en un format itinerant. Des del 2015, la Gira Píndoles ha presentat

AITOR RODERO / CÒSMICA

fins a 175 funcions en espais singulars d’una vuitantena de municipis.
Aquest projecte apropa
el teatre a tot el territori
i, en especial, a localitats i
indrets que no disposen de
grans infraestructures escèniques, però que tenen
la voluntat de tenir una
programació regular. I el
Píndoles encara ha obert
una línia d’acció més: portar teatre breu als instituts per fomentar el coneixement de les arts escèniques d’una manera
transversal i, d’aquesta
manera, animar els més
joves a descobrir-les.
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EL FESTIVAL
PÍNDOLES ES FARÀ
AL SETEMBRE

Valor: 261,22 €

Area (cm2): 43,4

Ocupac: 4,47 %

El festival de microteatre Píndoles, que es
va ajornar al juny per culpa del coronavirus,
tindrà lloc del 4 al 6 de setembre al castell
de Montjuïc i serà gratuït. La programació
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es concentrarà al pati d’armes, el canó i el
pou (tres espais de l’exterior del recinte),
que s’han adaptat per garantir les distàncies
físiques dels espectadors. Amb la majoria

d’espectacles inèdits, el festival serà un
aparador de les últimes novetats de teatre
breu i de proximitat. En total s’hi oferiran
vint propostes escèniques
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Betevé
https://beteve.cat/cultura/festival-pindoles-tanca-sisena-edicio-castell-montjuic/

Lun, 7 de sep de 2020 08:41
Audiencia: 18.460
VPE: 55,38

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles tanca tres dies de teatre breu al Castell de Montjuïc
Lunes, 7 de septiembre de 2020
(ACN) El Festival Píndoles de teatre breu ha
tancat aquest diumenge la sisena edició al
Castell de Montjuïc . S’havia ajornat el mes
de juny per la crisi del coronavirus i finalment
s’ha pogut...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-festival-pindoles-tanca-tres-dies-de-trobada-amb-el-teatre-breu-al-castell-de-montjuic/

Dom, 6 de sep de 2020 22:04
Audiencia: 11.077
VPE: 33,23

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles tanca tres dies de trobada amb el teatre breu al Castell de
Montjuïc
Domingo, 6 de septiembre de 2020
ACN Barcelona.-El 6è Festival Píndoles de teatre breu ha tancat aquest diumenge al Castell de Montjuïc
l’edició que més s’ha fet esperar. S’havia ajornat el mes de juny per la crisi del...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/sisena-edicio-del-festival-pindoles-de-teatre-breu-al-castell-de-montjuic-de-barcelona/video/6058298/

Dom, 6 de sep de 2020 17:27
Audiencia: 93.862

Ranking: 6

VPE: 535,01

Página: 1

Tipología: online

Sisena edició del Festival Píndoles de teatre breu al castell de Montjuïc de
Barcelona
Domingo, 6 de septiembre de 2020
Anar al contingut
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Cómo explicARTE
https://comoexplicarte.com/2020/09/06/noticia-agenda-cultural-septiembre-2020/

Dom, 6 de sep de 2020 13:25
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: blogs

NOTICIA: Agenda cultural - Septiembre 2020
Domingo, 6 de septiembre de 2020
CULTURA – BARCELONA – AGENDA Tras una cuarentena que parecía no tener fin, llegó la desescalada en
verano, y a partir de septiembre nos enfrentamos a la nueva normalidad. Parece que se activa la...
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Time Out Barcelona
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/el-festival-pindoles-celebrara-la-6a-edicio-amb-entrades-gratis-080520

Dom, 6 de sep de 2020 07:41
Audiencia: 11.077
VPE: 66,46

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Festival Píndoles
Domingo, 6 de septiembre de 2020
El 2020 celebrarà la seva 6a edició durant
els dies 4, 5 i 6 de setembre al Castell de
Montjuïc després d'haver estat ajornat al juny
a causa del covid-19. Algunes de les novetats
d'aquesta...
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Betevé
https://beteve.cat/cultura/espectacles-teatre-breu-festival-pindoles-castell-montjuic/

Sáb, 5 de sep de 2020 21:20
Audiencia: 18.460
VPE: 55,38

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles omple de teatre el castell de Montjuïc
Sábado, 5 de septiembre de 2020
La sisena edició del Festival Píndoles
proposa 20 espectacles de teatre breu,
dansa, poesia i narració fins aquest
diumenge. El festival, que s’havia de celebrar
al mes de juny, es va haver...
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Woman.es
https://www.woman.es/lifestyle/ocio/cine-terrazas-festivales-planes-optimistas-seguros-tiempos-inciertos

Sáb, 5 de sep de 2020 09:31
Audiencia: 62.763

Ranking: 5

VPE: 338,91

Página: 1

Tipología: online

Planes optimistas y seguros para tiempos inciertos #Ocio
Sábado, 5 de septiembre de 2020
La clave está en disfrutar, con responsabilidad,
pero disfrutar. Aprende a no decir que no. Si
todo está bajo control, la vida sigue. Así ha
de ser. El cine ofrece garantías, las terrazas
han...

25 / 52

elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200904/teatro-petit-princep-monasterio-8099926

Vie, 4 de sep de 2020 18:36
Audiencia: 477.906

Ranking: 6

VPE: 2.580,69

Página: 1

Tipología: online

Teatro familiar en el monasterio
Viernes, 4 de septiembre de 2020
IVAN ANDRADE ADAPTA A ESPACIOS
ÚNICOS AL AIRE LIBRE UN PETIT
PRÍNCEP , UNA VERSIÓN ACTUAL DEL
CLÁSICO DE SAINT-EXUPÉRY CON
MÚSICA DE MARCO MEZQUIDAUn
momento de la obra teatral ’Un petit
príncep’...

26 / 52

El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1844010-musica-i-microteatre.html

Vie, 4 de sep de 2020 02:06
Audiencia: 136.603
VPE: 450,79

Ranking: 6
Página: 1

Tipología: online

Música i microteatre
Viernes, 4 de septiembre de 2020
Aquesta tarda comença la primera vetllada
del Festival Píndoles. Per primer cop, cada
jornada es completarà amb un concert en
directe. Enguany, que repeteix l’escenari del
castell de Montjuïc...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1844010-musica-i-microteatre.html?app_id=692

Vie, 4 de sep de 2020 01:58
Audiencia: 136.603
VPE: 450,79

Ranking: 6
Página: 1

Tipología: online

Música i microteatre
Viernes, 4 de septiembre de 2020
Aquesta tarda comença la primera vetllada del Festival Píndoles. Per primer cop, cada jornada es completarà
amb un concert en directe. Enguany, que repeteix l’escenari del castell de Montjuïc...
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Metropoliabierta.com
https://www.metropoliabierta.com/b-magazine/friendesemana/planes-gratis-fin-semana-barcelona_30769_102.html

Vie, 4 de sep de 2020 00:26
Audiencia: 11.077
VPE: 33,23

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Cinco planes gratis para este fin de semana
Viernes, 4 de septiembre de 2020
B-Magazine ha preparado una guía de las
actividades de la ciudad de Barcelona
durante este próximo fin de semana. En ella,
te recomendamos hasta cinco actividades
culturales gratuitas para que...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/2955299/el-festival-pindoles-de-teatro-breve-se-celebra-este-fin-de-semana-y-agota-las-entradas/

Jue, 3 de sep de 2020 20:03
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles de teatro breve se celebra este fin de semana y agota las
entradas
Jueves, 3 de septiembre de 2020
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS) El VI Festival Píndoles de teatro breve se celebrará del 4 al 6 de septiembre
en el Castell de Montjuïc de Barcelona con una edición de acceso gratuito para la que ya...
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Europa Press
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-festival-pindoles-teatro-breve-celebra-fin-semana-agota-entradas-20200903195255.html

Jue, 3 de sep de 2020 19:55
Audiencia: 294.847

Ranking: 6

VPE: 3.007,44

Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles de teatro breve se celebra este fin de semana y agota las
entradas
Jueves, 3 de septiembre de 2020
(EUROPA PRESS) - El VI Festival Píndoles
de teatro breve se celebrará del 4 al 6 de
septiembre en el Castell de Montjuïc de
Barcelona con una edición de acceso gratuito
para la que ya se han...
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Woman.es
https://www.woman.es/lifestyle/ocio/cine-terrazas-festivales-planes-optimistas-seguros-tiempos-inciertos

Jue, 3 de sep de 2020 17:30
Audiencia: 62.763

Ranking: 5

VPE: 338,91

Página: 1

Tipología: online

Cine, terrazas, festivales: los planes más optimistas y seguros para tiempos
inciertos
Jueves, 3 de septiembre de 2020
La clave está en disfrutar, con responsabilidad,
pero disfrutar. Aprende a no decir que no. Si
todo está bajo control, la vida sigue. Así ha
de ser. El cine ofrece garantías, las terrazas
han...
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EnPlatea
http://enplatea.com/?p=28223

Jue, 3 de sep de 2020 02:25
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles se celebrará este fin de semana.
Jueves, 3 de septiembre de 2020
Circo Críticas En gira Entrevistas Internacional Música Nacional Ópera 03.09.2020 Nacional
habrá Festival Píndoles , la cita referente de teatro breve en espacios vivos. La muestra...

Este año
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Bit de Cultura
http://bitdecultura.blogspot.com/2020/09/el-6e-festival-pindoles-ajornat-des-del.html

Jue, 3 de sep de 2020 00:30
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: blogs

El 6è Festival Píndoles ajornat des del juny pel coronavirus presenta una
vintena de peces de teatre breu al Castell de Montjuïc en una edició
excepcionalment gratuïta i amb aforament límitat
Jueves, 3 de septiembre de 2020
Entre les novetats, aquesta 6a edició de la mostra és d'accés gratuït gràcies a la participació de l'ICUB (amb
reserva prèvia d'entrades al web del festival), té un aforament limitat per garantir...
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El Nacional.cat
https://www.elnacional.cat/ca/profunditat/festival-pindoles-torna-castell-montjuic-entrades-exhaurides_534789_102.html

Mié, 2 de sep de 2020 09:33
Audiencia: 116.120
VPE: 1.323,77

Ranking: 6
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles torna al Castell de Montjuïc amb les entrades exhaurides
Miércoles, 2 de septiembre de 2020
Aquest cap de setmana el Castell de Montjuïc
tornarà a omplir-se de teatre amb l'arribada
de la 6a edició del Festival Píndoles , de teatre
breu "en espais vius". La cita es va ajornar al
juny per...
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Betevé
https://beteve.cat/agenda/festival-pindoles-castell-montjuic-programa/

Mar, 1 de sep de 2020 12:20
Audiencia: 18.460
VPE: 55,38

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Festival Píndoles, al Castell de Montjuïc
Martes, 1 de septiembre de 2020
Què? El Festival de microteatre Píndoles,
que es va haver d’ajornar al mes de juny per
culpa de la pandèmia, es farà finalment els
dies 4, 5 i 6 de setembre al Castell de
Montjuïc. La majoria...
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Cope
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/migdia-cope-catalunya-i-andorra/noticias/setembre-dates-definitives-pel-festivalpindoles-20200831_873498

Lun, 31 de ago de 2020 14:05

Audiencia: 162.449
VPE: 633,55

Ranking: 6
Página: 1

Tipología: online

4,5 i 6 de setembre: Dates definitives pel festival "Píndoles"
Lunes, 31 de agosto de 2020
El festival tindrà lloc al Castell de Montjuïc El
Festival Píndoles, que va haver d'ajornar la
seva habitual celebració al juny, tindrà lloc
finalment els dies 4, 5 i 6 de setembre al
Castell de...
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La República
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-festival-pindoles-arriba-finalment-al-castell-de-montjuic-aquest-cap-de-setmana-amb-les-entrades-exhaurides/

Lun, 31 de ago de 2020 13:47
Audiencia: 11.077
VPE: 33,23

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles arriba finalment al Castell de Montjuïc aquest cap de
setmana amb les entrades exhaurides
Lunes, 31 de agosto de 2020
ACN Barcelona.-El 6è Festival Píndoles, de teatre breu “en espais vius”, arriba aquest cap de setmana al
Castell de Montjuïc. La cita es va ajornar al juny per la crisi del coronavirus i se...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/el-festival-pindoles-se-celebra-aquest-cap-de-setmana-4-5-i-6-de-setembre-al-castell-de-montjuic/

Lun, 31 de ago de 2020 13:27
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles se celebra aquest cap de setmana 4, 5 i 6 de setembre al
Castell de Montjuïc
Lunes, 31 de agosto de 2020
COMUNICAT DEL FESTIVAL PINDOLES El
Festival Píndoles, cita referent del teatre
breu, se celebra aquest cap de setmana al
Castell de Montjuïc amb totes les entrades
exhaurides! Aquest any hi haurà...
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TimeOut.es
https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/el-festival-pindoles-celebrara-la-6-edicion-con-entradas-gratis-080620

Jue, 27 de ago de 2020 23:05
Audiencia: 14.769

Ranking: 4

VPE: 132,92

Página: 1

Tipología: online

Festival Píndoles
Jueves, 27 de agosto de 2020
El 2020 celebrará su 6.ª edición durante los
días 4, 5 y 6 de septiembre en el Castillo de
Montjuïc después de haber sido aplazado en
junio a causa del covid-19. Algunas de las
novedades de esta...
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ABC.es
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3480928

Jue, 27 de ago de 2020 18:09
Audiencia: 1.591.385

Ranking: 7

VPE: 10.980,55

Página: 1

Tipología: online

Festival Píndoles de teatro breve se celebrará entre 4 y 6 de septiembre
Jueves, 27 de agosto de 2020
El Festival Píndoles, referente del teatro breve en Barcelona y que tuvo que aplazar su habitual celebración
durante el mes de junio por la pandemia de coronavirus, se celebrará finalmente entre...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20200827/483119994890/festival-pindoles-de-teatro-breve-se-celebrara-entre-4-y-6-de-septiembre.html

Jue, 27 de ago de 2020 18:07
Audiencia: 1.778.324
VPE: 9.602,94

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Festival Píndoles de teatro breve se celebrará entre 4 y 6 de septiembre
Jueves, 27 de agosto de 2020
Barcelona, 27 ago (EFE).- El Festival Píndoles, referente del teatro breve en Barcelona y que tuvo que aplazar
su habitual celebración durante el mes de junio por la pandemia de coronavirus, se...
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EFE Servicios
https://efs.efeservicios.com/texto/festival-pindoles-teatro-celebrara-septiembre/55004370714

Jue, 27 de ago de 2020 17:59
Audiencia: 143.989

Ranking: 6

VPE: 4.233,26

Página: 1

Tipología: online

Festival Píndoles de teatro breve se celebrará entre 4 y 6 de septiembre
Jueves, 27 de agosto de 2020
Festival Píndoles de teatro breve se celebrará entre 4 y 6 de septiembre
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El bloc de notes d'en Toni
https://elblocdenotesdentoni.blogspot.com/2020/08/breu-gratis-i-segur.html

Mié, 12 de ago de 2020 01:30
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: blogs

Breu, gratis i segur
Miércoles, 12 de agosto de 2020
La 6a edició del Festival Píndoles de teatre
breu serà excepcionalment gratuïta i tindrà
lloc del 4 al 6 de setembre en tres escenaris
del castell de MontjuïcUn 70% dels
espectacles estan escrits...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1832628-breu-gratis-i-segur.html?app_id=2

Lun, 10 de ago de 2020 04:40
Audiencia: 93.140

Ranking: 6

VPE: 335,30

Página: 1

Tipología: online

Breu, gratis i segur
Lunes, 10 de agosto de 2020
El Punt AvuiEstic registrat i vull presentar-meRecorda mBarcelona - 10 agost 2020 2.00 hBreu, gratis i segurLa
6a edició del Festival Píndoles de teatre breu serà excepcionalment gratuïta i tindrà...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1832628-breu-gratis-i-segur.html

Lun, 10 de ago de 2020 02:06
Audiencia: 93.140

Ranking: 6

VPE: 335,30

Página: 1

Tipología: online

Breu, gratis i segur
Lunes, 10 de agosto de 2020
La 6a edició del Festival Píndoles de teatre
breu serà excepcionalment gratuïta i tindrà
lloc del 4 al 6 de setembre en tres escenaris
del castell de Montjuïc Un 70% dels
espectacles estan escrits...
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TimeOut.es
https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/el-festival-pindoles-celebrara-la-6-edicion-con-entradas-gratis-080620

Jue, 6 de ago de 2020 18:26
Audiencia: 14.769

Ranking: 4

VPE: 132,92

Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles celebrará la 6ª edición con entradas gratis
Jueves, 6 de agosto de 2020
El Festival Píndoles 2020 celebrará su 6.ª
edición durante los días 4, 5 y 6 de septiembre
en el Castillo de Montjuïc después de haber
sido aplazado en junio a causa del covid-19.
Algunas de las...
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Teatralnet
https://www.teatral.net/el-festival-pindoles-presenta-la-programacio-que-mostrara-el-setembre-al-castell-de-montjuic/

Mié, 5 de ago de 2020 19:28
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles presenta la programació que mostrarà el setembre al
Castell de Montjuïc!
Miércoles, 5 de agosto de 2020
Aquest any hi haurà Festival Píndoles, la cita
referent de teatre breu en espais vius. La
mostra, que arriba aquest 2020 a la sisena
edició, i que va haver d’ajornar la seva
habitual celebració...
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Time Out Barcelona
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/el-festival-pindoles-celebrara-la-6-edicio-amb-entrades-gratis-080520

Mié, 5 de ago de 2020 18:10
Audiencia: 14.769
VPE: 88,61

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles celebrarà la 6ª edició amb entrades gratis
Miércoles, 5 de agosto de 2020
El Festival Píndoles 2020 celebrarà la seva
6a edició durant els dies 4, 5 i 6 de setembre
al Castell de Montjuïc després d'haver estat
ajornat al juny a causa del covid-19. Algunes
de les...
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Ara Balears
https://www.arabalears.cat/cultura/microteatre-barcelona-gratis-festival-pindoles-montjuic_0_2502949769.html

Mié, 5 de ago de 2020 12:55
Audiencia: 1.000

Ranking: 2

VPE: 1,00

Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles es farà al setembre a Montjuïc i serà gratuït
Miércoles, 5 de agosto de 2020
Tindrà tres escenaris exteriors on es
programaran 20 propostes de microteatre El
festival de microteatre Píndoles, que es va
ajornar al juny per culpa del coronavirus,
tindrà lloc del 4 al 6 de...
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Ara Cat
https://www.ara.cat/cultura/microteatre-barcelona-gratis-festival-pindoles-montjuic_0_2502949769.html

Mié, 5 de ago de 2020 12:51
Audiencia: 45.450

Ranking: 5

VPE: 218,16

Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles es farà al setembre a Montjuïc i serà gratuït
Miércoles, 5 de agosto de 2020
El festival de microteatre Píndoles, que es va
ajornar al juny per culpa del coronavirus,
tindrà lloc del 4 al 6 de setembre al castell de
Montjuïc i serà gratuït. La programació es
concentrarà al...
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