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L’OCELL 
PRODIGIÓS
El Petit Liceu

LA DÀMARIS
EN CONCERT!

febrer
dissabte, 18 h

febrer
diumenge, 12 i 18 h

febrer
diumenge, 12 h18

26

19

32

Inspirat en  L’ocell de foc  del compositor Igor Stra-
vinsky i interpretat amb un piano i un violí. Adaptació 
del conte popular rus i la llegenda de l’au Fènix. Una 
posada en escena única explicada a través de titelles, 
actors i projeccions de vídeo que farà les delícies del 
petit i gran espectador.

Música Igor Stravinsky
Creació i dramatúrgia Joaquín Casanova i Elisa Ramos
Repartiment Elisa Ramos, Fenix
Ángela Cáceres/Ariel García, Ocell
Lola Martín, veu de la serp

Un concert-espectacle amb els temes més populars 
de la Dàmaris Gelabert (Bon dia, Els dies de la set-
mana, Qui sóc jo?, Tu, l’Abecedari, etc.) acompanyada 
per músics, coristes, un actor i la participació especial 
de la Lola (videoclip: Qui sóc  jo?) i la Caterina (vide-
oclip: Bon dia!). Un concert ple de ritme perquè tota 
la família pugui cantar i gaudir d’aquestes divertides 
cançons que molts nens i nenes canten diàriament a 
casa i a l’escola. 

Veu principal Dàmaris Gelabert
Veus coristes Anila Padrós i Cristina Ferrero 
Actrius Lola Call i Caterina Cuspinera
Actor David Cuspinera

Preu: d’11 a 14 € 
Ta! En família (10 € a partir de 4 entrades)
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Preu: 14 € 
Ta! En família (10 € a partir de 4 entrades)

Per internet 
www.tasantcugat.cat

Per telèfon 
al 93 589 12 68 

A les taquilles del Teatre 
Av. del Pla del Vinyet, 48
Dimarts i dimecres, d’11 a 14 h
Dijous i divendres, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes, d’11 a 14 h

A l’Oficina de Turisme 
Pl. d’Octavià, s/n
De dimarts a dissabte, 
de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius, de 10 a 14 h

El mateix dia de l’espectacle 
una hora abans de la funció 
a l’espai corresponent

VENDA D’ENTRADES 

La informació d’aquest programa pot estar 
subjecta a canvis posteriors a la seva publicació 
(febrer 2017).

VENDA D’ENTRADES DE CINEMA
Per internet a www.cinesa.es

Per telèfon 
al 902 33 32 31

A les taquilles dels Cinemes
a partir d’una hora abans de la sessió

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Pl. Victòria dels Àngels, 1
93 589 12 68
www.tasantcugat.cat

TEATRE DE MIRA-SOL
C. Mallorca, 42
93 589 20 18
www.centresculturals.santcugat.cat

CINESA SANT CUGAT
Av. Pla del Vinyet, 50
902 33 32 31
www.cinesa.es/peliculas/ciclos

Menors 
de 3 anys 

gratuït sense
 ocupar seient

ÚLTIM
ES ENTRADES

A LA VENDA
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Recomanat per a
TOTS ELS PÚBLICS

         Geronimo Stilton torna al Regne 
de la Fantasia amb un nou espectacle 
musical participatiu i interactiu, i amb 
una innovadora posada en escena.”

Fitxa artística

Director
Lluís Danés

Composició musical
Xavi Lloses 

Llibret
Enric Llort 

Intèrprets
Geronimo Stilton
Beth Rodergas
Edgar Martinez
Marc Gomez
Marina Xeix
Marina Schiaffino
Laura Borràs
Joan Mas
Toni Guillemat

Producció
Focus i Grup 62

Geronimo Stilton torna al Regne 
de la Fantasia! I aquesta vegada 
no hi és per passar-hi uns dies de 
vacances, sinó perquè l’espera la 
missió més difícil, més misteriosa, 
més aventurera, més emocionant, 
més perillosa, més solitària i més 
màgica de totes!

Aquesta vegada, Flordiana, no és 
la seva aliada, ni la seva amiga, 
sinó una reina esquerpa, malcara-
da i hostil que li ordena que vagi 
a buscar els Set Objectes Màgics 
escampats per tot el Regne de la 
Fantasia. 

Una aventura de bigotis en la qual 
ens retrobarem amb personatges 
tan coneguts com el gripau Scri-
bacchinus, la Flordiana de la Flor, 
la bruixa Stria, l’encantador Bole-
tus, la valenta Alys i molts altres!

Una nova aventura musical farcida 
de misteri, d’emoció, de màgia, de 
cançons molt divertides i moltíssi-
ma fantasia!

@StiltonMusical

març
diumenge
12, 16.30 i 19 h

12

GERONIMO 
STILTON
Gran retorn a la fantasia

Preu: 25 € 
Ta! En família 

(20 € a partir de 4 entrades)

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
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LUCRECIA
Una bruixa a Barcelona

abril
diumenge, 18 h09

Lucrecia torna als escenaris amb un nou espectacle 
per a infants, però del que segur gaudirà tota la fa-
mília. Transformada en una bruixa de trenes de mil 
colors, la seva història reivindica els molts elements 
representatius de la ciutat de Barcelona així com la 
importància de l’amistat. 

Tot amanit amb unes inoblidables cançons interpreta-
des amb el seu inconfusible ritme cubà.

Autor i director Edu Pericas
Intèrprets Lucrecia, Tamara Ndong, 
Jofre Borrás i Judith Endje
Escenografia Taller d’Escenografia Sant Cugat

Preu: 14 € 
Ta! En família (10 € a partir de 4 entrades)
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MOBY DICK 
de Herman Melville
Teatro Gorakada

març
diumenge, 18 h26

Ismael s’embarca al Pequod, un vaixell balener comandat 
pel capità Akab. Durant el seu viatge, gaudeix dels plaers 
de la vida al mar, fa amics i aprèn a reconèixer els diversos 
tipus de balenes... Tanmateix, l’obsessiu desig de ven-
jança del Capità Akab contra Moby Dick, la balena blanca, 
conduirà el Pequod i la seva tripulació a la desgràcia. 

Autoria Gorakada-Julio Salvatierra
Direcció José Carlos García
Intèrprets Aritza Rodríguez, José Cruz Gurrutxaga i Eriz Alberdi
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FETEN 2016: Millor Direcció
MAX 2016: Nominat per al premi Millor Espectacle Infantil
Azpeitia 2015: XXXIII Encuentros de Teatro Vasco
Premi del Públic

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Preu: 14 € 
Ta! En família (10 € a partir de 4 entrades)

GUILLEM TELL
El Petit Liceu

maig
dissabte, 18 h06

Una fletxa, una poma, un nen, l’aventura d’un valent 
ballester... L’espectacle comença amb una tropa de 
comediants i músics que entren en escena com si 
arribessin a la plaça d’un poble. Són un grup d’artis-
tes que viatgen explicant la llegenda de Guillem Tell. 
S’instal·len a l’escenari i, a partir d’objectes, titelles i 
ombres, van representant els diversos personatges i 
situacions de la llegenda.

Preu: d’11 a 14 € 
Ta! En família (10 € a partir de 4 entrades)

Música Gioachino Rossini
Adaptació, dramatúrgia i direcció La Baldufa
Direcció d’escena Ramon Molins
Direcció musical Olga Kobekina
Repartiment
Xavier Mendoza / Toni Marsol, Guillem Tell
Marta Valero / Montserrat Bertral, Eduvigis
Maia Planas / Helena Abad, Jemmy
Pep Ferrer / Xavi Fernàndez, Gessler, Leutold i Melcthal
Emiliano Pardo / Carles Pijuan, Melcthal i acomodador
Enric Blasi / Ferran López, comediant

76

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
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ANTONIO DÍAZ - MAGO POP 
La Gran Ilusión
EL GRAN COMIAT A SANT CUGAT!

maig
dijous, 21 h

maig
dissabte, 12, 18 i 21 h

maig
divendres, 18 i 21 h

maig
diumenge, 12 i 18 h

25
27

26
28

Després de tres anys d’èxit aclaparador camí del milió 
d’espectadors, Antonio Díaz, l’il·lusionista més taqui-
ller del 2016 a Europa, representarà per darrera vegada 
La Gran Ilusión a Sant Cugat. 

Aquest espectacle combina grans il·lusions amb la 
màgia més íntima que caracteritza a l’artista, i es va 
succeïnt amb tocs d’humor i moments on fa aflorar 
la sensibilitat del públic, tant per la increïble tècni-
ca que mostra en manipulació d’objectes, com per la 
fantàstica selecció musical.

Idea original, guió i direcció Antonio Díaz  
Il·lusionista Antonio Díaz
Regidores Mariona Mir, Sandra Yélamos,
Basia Klimkowicz i Carla Capellas
Il·luminació i so Rubén Gómez i Joan Grané
Cap de producció Andrea Blancafort
Management Pilar Pérez
Selecció musical Jesús Diaz i Antonio Díaz
Escenografia Carles Pujol (Taller d’Escenografia Sant Cugat)
Disseny d’il·lusions Antonio Díaz, Carles Pujol i Xavier Tapias
Vídeo AV Vídeo Produccions Videogràfiques
Col·laboració en els vídeos Josep Maria Pou, Emma Vilarasau
i Berto Romero
Producció INDIEMAGIC, S.L.

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Preu: 36 € (Preu: 30 €
menors de 29, majors de 65, 
grups, i més de 4 entrades)

98

Recomanat per a
TOTS ELS PÚBLICS

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

ÚLTIM
ES ENTRADES

A LA VENDA

TONI DE 
LES HERAS
MAGICUM

MAGGUS
PERSONATGES
Mentalisme sorprenent

DÉSIRÉE
Joana Rhein

febrer
dissabte, 18 h

març
dissabte, 18 h

maig
dissabte, 18 h

25

18

20

Toni de les Heras (Premi Nacional de Màgia) presenta 
MAGICUM, un espectacle que combina la seva faceta 
de mag i showman, per submergir l’espectador en un 
món interactiu, màgic, còmic, distés i elegant. Amb 
molt d’humor i màgia molt impactant.

Tens una bona intuïció? Dissimules bé quan dius 
mentides? Et sembla que, de vegades, et manipulen? 
Maggus ens proposa un viatge al potencial de la nos-
tra ment a través de la vida i els misteris d’alguns 
personatges històrics poc convencionals...

Luí Desirée, una jove performer que somia amb volar, 
ens convida a compartir el seu amor per la mitologia i la 
il·lusió. Una experiència plena de sorpreses, transforma-
cions, aparicions, levitació, foc, bombolles, ous i pomes... 
Inspirat en l’art surrealista, Désirée és un espectacle poè-
tic, íntim i participatiu, ple de bogeria i tendresa. 

Direcció escènica: Miquel Crespi

Entrada amb invitació a partir d’una hora abans
Aforament limitat

Entrada amb invitació a partir d’una hora abans
Aforament limitat

Entrada amb invitació a partir d’una hora abans
Aforament limitat

UNA HORA DE MÀGIA AL CAFÈ AUDITORI Direcció artística: Mag Lari
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EL SECRET
DEL LLIBRE
DE KELLS

EL PINZELL 
MÀGIC

ONE PIECE
GOLD

EL PETIT
PRÍNCEP

EL REGAL DE 
LA MOLLY 
MONSTRE

LA SOPA DE 
PEDRES 
i altres contes 
capgirats

febrer
diumenge, 12 h

març
diumenge, 12 h

juny
diumenge, 12 h

juliol
diumenge, 12 h

abril
diumenge, 12 h

maig
diumenge, 12 h

05 05

04 09

02 07

Irlanda, segle IX. Brendan, 
un monjo de 12 anys, viu a 
l’abadia de Kells i ajuda a 
construir una muralla per 
defensar-la  dels víkings.

En un poblet viu Ma Liang, 
un noi que adora pintar. 
Un dia rep un pinzell amb 
poders màgics que trans-
forma en realitat tot el 
que pinta.

Luffy i els altres Pirates del 
Barret posen rumb a una 
embarcació daurada, amb 
llums de neó i 10 kilòme-
tres d’eslora, reconeguda 
com a nació independent. 

Desprès de mudar-se a una 
nova casa, una nena petita 
veu alterats els seus plans 
d’estudiar per culpa d’un 
veí excèntric. Ell li descob-
reix un món extraordinari 
on tot és possible.

La Molly Monstre és l’úni-
ca filla d’en Popo i l’Etna. 
La seva vida transcorre en 
l’entorn familiar, jugant 
amb el seu millor amic, 
l’Edison, una joguina de 
corda que té vida pròpia.

Sessió de sis petites pel·lí-
cules, de 6 a 8 minuts de 
durada cadascuna, pensa-
da per iniciar nens i nenes 
de més de quatre anys en 
el món del cinema. 

CINEMA EN CATALÀ A CINESA SANT CUGAT

Preu: 4 € 
(+4 entrades: 3,5 €)

Preu: 4 € 
(+4 entrades: 3,5 €)

Preu: 4 € 
(+4 entrades: 3,5 €)

Preu: 4 € 
(+4 entrades: 3,5 €)

Preu: 4 € 
(+4 entrades: 3,5 €)

Preu: 4 € 
(+4 entrades: 3,5 €)

DINS LA PANXA
DEL LLOP

ALONE 
Història d’un nàufrag
Cia. Sebas

març
diumenge, 12 h

abril
diumenge, 12 h

19

02

Al bosc no s’hi val a badar. Un descuit i serviràs de 
dinar a qualsevol bestiola! Dins la panxa del llop ens 
passeja per mons fantàstics i paisatges fabulosos: 
estómacs plens de vida i alegria. Titelles d’ombres, 
teatrins de paper i cançons fetes a mida.Un retrat de 
la cadena alimentària amb humor i molta música.

Creació i producció De paper
Direcció Eudald Ferré i De paper
Música Núria Lozano i Joan Alfred Mengual
Titellaires Joan Alfred Mengual i Núria Lozano

Preu: 6 €
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Preu: 6 €

ESPECTACLE SENSE PARAULES

TEATRE DE MIRA-SOL

L’obra mostra el viatge d’un personatge que arriba a 
una illa deserta després de sobreviure a un naufra-
gi. De la mà del circ i el teatre gestual, Alone és una 
preciosa al·legoria de la solitud i una recepta perfecta 
per enfrontar-nos a les nostres pors.

Creació Manuel Sebastián i Christian Atanasiu 
Direcció artística Christian Atanasiu
Intérpret Manuel Sebastián
Coproducció L’Ateneu Popular 9 Barris



Temporada 23 (febrer-maig 17)

La programació familiar compta amb el suport de:

Entitat benefactora:

Entitats associades:

Amb el suport de:

Mitjans de comunicació:

@TeatreAuditori
#TeatreAuditori

www.tasantcugat.cat


