PROGRAMACIÓ

© Pep Ávila

FAMILIAR

TEMPORADA
SET.17 - FEBR.18

TataTAtxan!

VENDA D’ENTRADES

Menors
de 3 anys
gratuït sense
ocupar seient

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 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
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
La informació d’aquest programa pot estar
subjecta a canvis posteriors a la seva publicació
(setembre 2017).
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

ELS MÚSICS
DE BREMEN
In Concert

Preu: 10 €
Ta! En família: 8 € (a partir de 4 entrades)

Companyia Pot Teatre

18 novembre
ALLEGRO VIVACE
dissabte, 18 h

Preu: de 13 a 15 €
Ta! En família: 10 € (a partir de 4 entrades)

El Petit Liceu

Un viatge màgic pel món de l’òpera
de la mà de Joan Font (Comediants).”

El projecte de teatre de Femarec, amb 19 anys de
trajectòria, dóna un pas endavant aquesta temporada amb el seu nou espectacle.

© Antonio Bofill

Adaptació i direcció Albert Gràcia
Música Keco Pujol
Intèrprets Andreu Buxó, Meritxell Esturo, Albert
Férriz, Jordi Juncás, Anabel López, Sandra Martín,
Anna Ma Martínez, Jordi Meca, Fernando Moreno,
Marga Padrós, Ariadna Rallo i Manuel Valdivieso

Òpera

diumenge, 12 h

Teatre

08 octubre

PROJECTE SOCIAL

diumenge, 18 h

PinoXXIo

Ananda Dansa

Premio Nacional de Danza 2006 a Ananda Dansa
7 premis MAX de las artes escénicas a PinoXXIo

Una visió poètica i divertida del conte de Collodi,
adaptat al segle XXI. L’espectacle, amb el personatge principal interpretat per una dona, tracta de
la complexa relació entre pares i fills, de com les
ànsies de Gepetto per educar el seu fill són inversament proporcionals a les ganes del seu fill per
seguir els seus impulsos.
Versió lliure Ananda Dansa
Creació i direcció Rosángeles Valls i Édison Valls
Ballarins-Intèrprets Ana Luján, Toni Aparisi,
Paloma Calderón, Esther Garijo, Miguel Machado,
Cristina Maestre, Sara Canet
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Música
Fragments d’òperes de Monteverdi, Purcell, Mozart, Rossini,
Donizetti, Berlioz, Verdi, Bizet
i Puccini
Direcció d’escena
Joan Font (Comediants)
Direcció musical
Stanislav Angelov

Preu: 12 €
Ta! En família: 10 € (a partir de 4 entrades)

Escenografia i vestuari
Joan Guillén

Dansa

22

octubre

Fitxa artística

Producció
Gran Teatre del Liceu

En el seu afany de trobar un local abandonat on poder celebrar, juntament amb els seus col·legues, una gran festa, una noia s’aventura
en una mena de magatzem que ha estat tancat durant molts anys.
Allà, de cop i volta, es troba amb un personatge curiós i teatral, el
Vivace, que li explicarà que és l’encarregat de guardar el magatzem
amb els tresors de l’òpera que conté.
La noia, molt aficionada a la música i coneixedora de les noves tendències musicals (Techno, Trip-Hop, Ska, Progressive, etc.), manifesta al Vivace el seu desconeixement del món de l’òpera; un desconeixement similar al del Vivace de les noves tendències musicals.
Vivace i la noia, però, tenen un denominador comú: la seva passió
per la música.

www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat
ESPECTACLE CANTAT EN CATALÀ

SESSIONS ESCOLARS
Del 14 al 17 de novembre
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

Tornem a comptar amb la presència de la companyia portuguesa de Paulo Lameiro que
presentarà la seva nova producció de Concerts per a nadons. Un
cop més demostrarà a grans i
petits el que la màgia de la música pot arribar a aconseguir.
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Fitxa artística
Veu i direcció
Paulo Lameiro
Alberto Roque, saxòfon baríton
José António Lopes, saxòfon alt
Pedro Santos, acordió
Inesa Markava, ballarina
Isabel Catarino, veu
Cristiana Francisco, veu
www.elmespetitdetots.cat
@MESPETITDETOTS
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TALLERS PER A NADONS
Activitat gratuïta
17 novembre
Bibl. Volpelleres Miquel Batllori
Rius i mars de sons
Cia. Paulo Lameiro-Portugal
17.30 h: de 0-12 mesos
18.30 h: de 13 a 36 mesos
Inscripcions: bibliotecamb@diba.cat
93 565 70 77
20 novembre
Bibl. Mira-sol Marta Pessarrodona
Laboratori. Jugant amb l’invisible
Cia. La Casa incierta-Brasil
17.30 h: de 0-12 mesos
18.30 h: de 13 a 36 mesos
Inscripcions: bibliotecamp@diba.cat
93 565 70 97

28 gener
HI HA RES MÉS AVORRIT QUE
SER UNA PRINCESA ROSA?

Preu: 12 €
Ta! En família: 10 € (a partir de 4 entrades)

diumenge, 12 h

de Raquel Díaz Reguera

La Carlota és una princesa tan
rosa com totes les princeses...
Té un vestit rosa, una habitació
rosa i una “feliç” i envejable vida
de color rosa però, no obstant,
s’avorreix moltíssim, perquè
tot això d’anar besant gripaus a
la recerca d’un príncep blau no
l’interessa gens ni mica. A ella,
el que li agradaria seria caçar
dracs, muntar en globus o nedar a lloms d’un dofí.

La protagonista d’aquesta història farà trontollar tot un regne pel sol fet de voler ser la persona que vol ser i no la que els
altres volen que sigui. Segons
la Carlota, la solució és molt
fàcil: la gent ha d’entendre que
hi ha nenes que en lloc de voler
ser princeses roses, prefereixen
qualsevol dels milions de colors
que hi ha al món.

Teatre

no numerat

Música

Paulo Lameiro - Cia. Musicalmente (Portugal)

Concerts per a nadons (De les suites barroques a les masurques de
Naragonia) ens ofereix un programa que viatja entre temes de
compositors com Henry Purcell,
Georg Philipp Telemann, François Couperin i Johann Kuhnau,
i ens porta fins a les precioses
músiques del duet Naragonia.

SALA
ESCENARI

I

De les suites barroques
a les masurques de Naragonia

Preu: 10 €
Nadons de 0 a 5 anys: 6 €

PROG

TRES
FUNCIONS

diumenge, 11, 13 i 16 h

© Jordi Boixareu

26 novembre
CONCERTS PER A NADONS

Fitxa artística
Adaptació i direcció
Paco Mir
Intèrprets
Laura Pau
Anna Arena
Música
Pere Bardagí
Pablo Narea
Max Mir
Josep Zapater
Escenografia
Paula Bosch
Taller d’Escenografia Sant Cugat
Producció
Mosica Mix
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diumenge, 12 h

Preu: 6 €
Durada: 50 min

MAURE
EL DINOSAURE
Teatre Nu

A GRUTA DA
GARGANTA
La casa incierta

En un espai ple de vels, que evoquen el vel del
paladar, dues actrius, una d’elles cantant lírica i
l’altra cantant popular, trenen dos camins sonors
que s’endinsen en el laberint de la bellesa de la
veu humana.
Direcció i dramatúrgia Carlos Laredo
Intèrprets Aida Kellen i Clarice Cardell
Pianista, direcció i composició musical
Mikhail Studyonov
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AI, RATETA
RATETA
Hi havia una vegada una rateta molt presumida
que estava cansada i avorrida de que tothom expliqués el seu conte de la mateixa manera. Un dia
va prendre la decisió de declarar-se en vaga indefinida. Què va passar? Doncs vet aquí un gos, vet
aquí un gat que aquest conte s’ha canviat.
Autoria i direcció Joan Sors
Intèprets Jèssica Martín, Cristina Codina
i Ferran Enfedaque

Teatre

Preu: 6 €
Durada: 35 min

Preu: 6 €
Durada: 1 hora

Musical del conte La rateta presumida

Direcció i dramatúrgia Víctor Borràs
Intèprets Francesc Mas i Maria Hervàs
Música Oriol Canals i Dani Ferrer

diumenge, 16.30 i 18 h

diumenge, 12 h

El Replà

Maure el dinosaure presenta amb humor i tendresa les vivències d’una nena i el seu amic inseparable, un dinosaure blau i gros de punxes
blanques. En Maure es perd en mig de la ciutat i la
nena inicia un viatge per intentar recuperar-lo endinsant-se en un món ple de perills, estranyeses,
sorpreses i oportunitats.

19 novembre

03 desembre

Teatre

15 octubre

Titelles

TEATRE DE MIRA-SOL

Teatre de Mira-sol
c. Mallorca, 42
93 589 20 18
www.centresculturals.santcugat.cat

VENDA D’ENTRADES
www.tasantcugat.cat
Telèfon: 93 589 12 68
Oficina de Turisme
A la taquilla del Teatre de Mira-sol:
a partir d’una hora abans

TEATRE DE MIRA-SOL
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UNA HORA DE MÀGIA I TITELLES al Cafè Auditori
Direcció artística: Mag Lari
Entrada amb invitació a partir d’una hora abans. Aforament limitat

CINEMA EN CATALÀ A CINESA SANT CUGAT

15 octubre

12 novembre

ELS BARRUFETS i el

BALLERINA

diumenge, 12 h

14 octubre

dissabte, 18 h

JOANA ANDREU

poble amagat

Moments màgics

Un misteriós mapa porta la Barrufeta i els seus
millors amics, el Barrufet
Filòsof, el Maldestre i el
Forçut, a una emocionant
cursa a través del Bosc
Prohibit, ple de criatures
màgiques

Un espectacle pensat per a tota la família on l’humor i la
participació del públic juga un paper important. Objectes
que apareixen i desapareixen i moltes sorpreses que us
faran viure “moments màgics”.

16 desembre

dissabte, 18 h

BORJA PÉREZ

Màgia i música es fusionen per crear La màgia de Borja Pérez. Una hora carregada d’humor, improvisació i
espontaneïtat, on el públic gaudirà de grans il·lusions i
màgia de proximitat.

dissabte, 18 h

GERARD BORRELL
Showmag

Màgia còmica en estat pur, a càrrec de Gerard Borrell.
Una màgia transgressora que et sorprendrà en un obrir
i tancar d’ulls!
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PALLASSOS DE FUSTA
Un petit homenatge als grans
pallassos del segle XX

Compañía de Marionetas Herta Frankel
Titellaires Oriol Pont, Litus Codina, Oscar Gallart,
Guillem Barbosa Idea i direcció Fernando Gómez
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ROBBY,
TOBY i el

OCELLS
DE PAS

Toby, un noi amb molt
enginy, coneix en Robby,
un petit robot que s’ha
perdut i ha estavellat la
seva nau espacial. Junts
construeixen un fantàstic vehicle per buscar els
pares perduts del Robby.

Pel seu aniversari, la Cathy ha rebut un ou d’ànec.
En néixer, a qui primer
veu el petit ànec és la
Margaux, una amiga de la
Cathy que va en cadira de
rodes. Per protegir i salvar l’ocell, les dues nenes
s’escapen i emprenen una
aventura de llibertat.

11 febrer

diumenge, 12 h

diumenge, 12 h

novembre

dissabte, 18 h

14 gener

viatge fantàstic

27 gener

La Felicia és una nena òrfena amb una gran determinació i un únic somni,
convertir-se en ballarina.
Per aconseguir-ho, rep
l’ajuda del seu amic Víctor, un jove inventor amb
qui comparteix moltes
divertides aventures a la
ciutat màgica de París.

10 desembre

diumenge, 12 h

La màgia de Borja Pérez

diumenge, 12 h

T

VE

NO

!
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LA VENTAFOCS
El 1977, es va estrenar La
Ventafocs. Va ser la primera pel·lícula infantil
doblada al català i es va
fer molt popular entre els
nens i les nenes d’aquella
època, amb una protagonista alegre, decidida i valenta i amb uns escenaris
naturals plens de bellesa.

ENTRADES
Preu: 4 € a taquilles i per internet
Descompte familiar: 3,5 € (a partir de 4 entrades)
Més informació
www.cinesa.es/peliculas/ciclos
www.tasantcugat.cat/programacio/cicles-de-cinema
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Programació familiar amb el suport de:

Entitat benefactora:

Entitats associades:

Mitjans de comunicació:

Amb el suport de:

www.tasantcugat.cat
@TeatreAuditori
#TeatreAuditori
Temporada 24 (set. 17/feb. 18) n. 60

