
 

Nota de Premsa 
 José Corbacho obrirà el II Cicle de Monòlegs “Divendres de comèdia” de Casino Tarragona 
 Del 7 d’octubre al 2 de desembre passaran per  Casino Tarragona grans monologuistes i còmics nacionals com Boto, José Campoy, Ismael Beiro i Tomás García. La primera edició del Cicle de Monòlegs, que es va celebrar de març a juny, va ser tot un èxit de públic exhaurint totes les entrades.  

Tarragona, 23 de setembre de 2016.  
 
Després de l’exitosa primera edició del Cicle de Monòlegs “Divendres de Comèdia”, Casino Tarragona tornarà a portar, del 7 d’octubre al 2 de desembre, alguns dels millors monologuistes i còmics nacionals a la ciutat.  
El mediàtic José Corbacho serà l’encarregat d’obrir aquesta segona edició, que comptarà també amb quatre monologuistes més que ja han triomfat en teatres i programes de ràdio i televisió com el Club de la Comedia o Paramount Comedy. 
El calendari d’actuacions serà el següent: 
-José Corbacho, 7 d’octubre 
-José Boto, 21 d’octubre 
-José Campoy, 4 de novembre 
-Ismael Beiro, 18 de novembre 
-Tomás García, 2 de desembre 
Els monòlegs se celebraran a les 23h i el preu de les entrades és de 8€, excepte per a l’actuació de José Corbacho, que tindrà un preu de 10€. Les entrades, que inclouen una consumició mínima, ja es poden comprar presencialment al Casino o a la pàgina web www.casinotarragona.com.  
Casino Tarragona torna a apostar per aquest Cicle de Monòlegs després de l’èxit de la primera edició, que va exhaurir totes les entrades (prop de 900) i va comptar amb grans còmics com Xavier Deltell o Javi Sancho, entre d’altres.  
Una oferta d’oci única a la ciutat  
Aquesta aposta per l’humor reforça l’excel·lent oferta d’entreteniment que ofereix diàriament Casino Tarragona, consolidant-lo com un espai d’oci únic a la ciutat que entrellaça gastronomia, música en directe, espectacles i joc d’atzar en un espai modern, atractiu i acollidor. 
En aquest sentit, al Casino ’hi pot anar a ballar salsa o a aprendre’n gratuïtament, alleujar tensions a través de sessions de risoteràpia, assistir a concerts i tributs musicals d’estils molt diversos (U2, Sabina, Queen, The Police...), participar en 



 

tallers de cocteleria amb el Chartreuse com a protagonista o gaudir de les nits del cap de setmana ballant els grans èxits d’ara i de sempre a la sala T-Space mentre es pren un còctel o combinat premium. 
A més a més, el casino tarragoní ha estrenant recentment l’All In One, un nou espai que combina poker, apostes esportives i servei de restauració. En aquesta zona s’hi pot jugar els tornejos de poker habituals; seguir en directe i apostar a les competicions esportives més importants mentre es trepitja gespa artificial i gaudir d’una oferta culinària informal molt variada que ofereix des d’entrepans i hamburgueses fins amanides, carpaccios, carns, tapes i una oferta especial per a vegans, entra d’altres.  
 

 


