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Vic, 5 d’Octubre de 2018 
 
 
 
Benvolguts Srs.,  
 

Un any més tenim el plaer de fer-vos saber que hem començat una nova temporada de 
CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL.  

 
Volem seguir comptant amb la vostra presència i per això us traslladem que les nostres tarifes 

continuaran sent les mateixes que la temporada passada, és a dir, 3,50€ per alumne i de 4,00€ per 
acompanyant/s del beneficiari. Com sempre caldrà ensenyar sempre el carnet d’estudiant de l’Escola (o 
per la resta de membres carnet identificatiu vigent de pertànyer a l’Escola). Aquest preu es farà quan la 
persona presenti el resguard d’haver assistit anteriorment a una pel·lícula en versió original i dintre dels 30 
dies després de la data de compra de l’entrada. La primera compra d’entrada es pagarà a preu general 
del dia. Recordem que només es pot aplicar aquest preu en compres fetes a les taquilles del cinema. 

 
La temporada passada vam allargar els continguts fins el 30 de Juliol cosa que també pensem fer 

el 2019; Festes de Nadal i Setmana Santa excepcionalment aturarem la programació. No s’aplicarà en la 
setmana de la festa del cinema o en dies festius. No és acumulable amb d’altres promocions com ara el 
carnet jove.  
 
 A banda del cinema en Versió Original aquest any presentem la sisena TEMPORADA DE 

CLÀSSICS, que inclou òpera i ballet però també musicals, concert recital i algun espectacle. A la web 
sucrecines.com podreu consultar la cartellera i condicions de preu. 
 
 Pensem que la novetat que presentem aquest any destaca per innovadora i tècnicament molt 
aconseguida; estem parlant del programa ARTE EN EL CINE. Es tracte de 9 documentals gravats en 
alta definició, comentats per experts en art que ens acosten els artistes més importants de la humanitat tot 
seguint les seves obres d’art a través de tots els museus del món. Comencem amb Caravaggio en cuerpo y 
alma el 22 i 23 d’Octubre, Hitler vs Picasso (y otros artistas modernos) el 19 i 20 de Novembre i Bernini 10 i 
11 de Desembre. Tots ells es projectaran al Cinema Vigatà a les 22.00h i a les 20.15h. El preu de l’entrada és 
el mateix No us ho podeu perdre!    
 
 Comptem amb la vostre assistència i estem segurs que passareu una bona estona. 
 
 
Atentament,  
 

 
Multicines Sucre/ Cinema Vigatà 
 
 
 


