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L'Avalot, SCCL

Plataforma de professionals del teatre SCG

-

Cooperativa de treball associat

http://www.lavalot.com/

F61727665

933 919 773

Santa Coloma de Gramenet

LAvalotTeatre

3

Berta Núñez

Barcelonès Nord

lavalot

3 (les sòcies)Octubre de 1999

lavalotteatre

Passatge Saragossa, 6

lavalot@lavalot.com

Catalunya, Estat espanyol, Europa i Sudamèrica

Activitats d'arts escèniques i direcció artística

L'Avalot, SCCL és una companyia de teatre de carrer 
cooperativa amb experiència des de l'any 1999. Tenen 
experiència en diferents activitats relacionades amb les arts 
escèniques (teatre de sala, el circ, la publicitat, l'escenografia, 
la producció i direcció artística, formació actoral...). 
 
Construeixen elements escenogràfics de forma artesanal i amb 
cura amb el medi ambient, i es proveeixen amb productors i 
comerços de proximitat. 
 
Mantenen relació i projectes concrets amb companyies d'arreu 
del món com ara de l'Equador. 
 
En el marc de la pandèmia de la Covid-19 i davant de les 
dificultats del sector cultural ha format part de l'impuls d'una 
experiència d'intercooperació amb la creació de la plataforma 
de professionals del teatre de Santa Coloma de Gramenet. 

Impuls de la plataforma de professionals del teatre de la ciutat.

Pam a pam: https://pamapam.org/ca/directori/avalot-sccl/

L'Avalot Teatre




