EN FAMÍLIA
SET’18 - FEBR’19

VENDA D’ENTRADES
Per internet
www.tasantcugat.cat

Menors
de 3 anys
gratuït sense
ocupar seient

Per telèfon
al 93 589 12 68

PROGRAMACIÓ
TEATRE-AUDITORI
Pàg. 4-9

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

TEATRE DE MIRA-SOL
Pàg. 10-11

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Pl. Victòria dels Àngels, 1
93 589 12 68
www.tasantcugat.cat
MÀGIA
Pàg. 12-13

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

Els espectacles familiars formen part del programa

La informació d’aquest programa pot estar
subjecta a canvis posteriors a la seva publicació
(Setembre 2018).

TALLERS
PER A NADONS
Pàg. 14

UNA HORA
DE TITELLES
Pàg. 14

PETITS CAMALEONS
Festival de música per a nens i nenes

Dissabte 6 d’octubre
Diumenge 7 d’octubre

DÀMARIS GELABERT
Naturalment

Diumenge 21 d’octubre

GUILLEM TELL
El Petit Liceu

Dissabte 27 d’octubre

CONCERTS PER A NADONS
Theater De Spiegel

Diumenge 11 de novembre

VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA
Roseland Musical i Franc Aleu

Diumenge 2 de desembre

TADEO JONES, UNA AVENTURA MUSICAL

Diumenge 27 de gener

CONCERTS PER A NADONS
Hits

Diumenge 18 de novembre

MON PARE ÉS UN OGRE
La Baldufa

Diumenge 25 de novembre

HISTORIA DE UN CALCETÍN
La Canica

Diumenge 20 de gener

MARATÓ DE MÀGIA

Diumenge 30 de setembre

25 IL·LUSIONS
Mag Lari

Dissabte 9 de febrer
Diumenge 10 de febrer

MAGICURY
Proximus

Dissabte 10 de novembre

ACHERON DELACROIX
Presencias

Dissabte 1 de desembre

MAG FÈLIX
Potadecabra

Dissabte 19 de gener

MINI BEATS!
Cia. De Spiegel

Dilluns 12 de novembre

SING FOR YOUR CHILD
Cia. Dybwikdans

Dijous 15 de novembre

GNOMA
Pea Green Boat

Dissabte 17 de novembre

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
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Preu: 18 €
Ta! En família: 14 € (a partir de 4 entrades)

octubre

diumenge, 12 h

DÀMARIS GELABERT

1-9 anys

NATURALMENT

© Clara Ruiz Gutiérrez

Música

Un assortit de cançons divertides amb les quals tota
la família podrà cantar, ballar i passar-s’ho d’allò més bé!”

INFORMACIÓ I VENDA D’ENTRADES
tasantcugat.cat petitscamaleons.com

@PETITSCAMALEONS18 @PETITSCAMALEONS

Naturalment és el títol del nou disc de Dàmaris Gelabert, el treball més familiar de l’autora. La reconeguda cantant fa un pas
endavant en la seva proposta musical gràcies a la producció i
als arranjaments d’Àlex Martínez i a la col·laboració de músics
de renom com David Soler, Gabriel Amargant, Joan Rectoret i
Arnau Figueres.
El tema principal que dóna nom a l’àlbum és un crit optimista
a la vida a prop de la natura, aprenent a gaudir dels moments
i dels regals que ens ofereix. També inclou els temes Comença
l’estiu, Fruites i verdures i Sóc ric que la cantant ja havia presentat en anteriors videoclips. Un concert ideal per gaudir de bona
música en família.
Durada: 1 hora

Veu principal
Dàmaris Gelabert
Veus
Laia Martínez
Arnau Oliver
Músics
Àlex Martínez, piano
Joan Rectoret, baix
Arnau Figueres, bateria
Adrià Martínez, guitarres
Gabriel Amargant, saxos
David Soler, pedal steel guitar
Direcció musical
Àlex Martínez

www.damarisgelabert.com
@DamarisGelabert
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Preu: 15 €
Ta! En família: 13 € (a partir de 4 entrades)

octubre

dissabte, 18 h

GUILLEM TELL
ADAPTACIÓ DE L’ÒPERA DE G. ROSSINI

+8 anys

EL PETIT LICEU

www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat
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Preu: 10 €
Ta! En família: 8 € (a partir de 4 entrades)

CONCERTS PER A NADONS
NIET DRUMMEN! / A COP DE TAMBOR!

0-3 anys

Un viatge sonor i visual per gaudir plegats de la música.”

Òpera

© A. Bofill

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’artistes 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.

Durada: 1 hora i 5 min

diumenge, 16 i 17.30 h

SALA ESCENARI
no numerat

THEATER DE SPIEGEL (BÈLGICA)

Una fletxa, una poma, un nen, l’aventura d’un valent ballester...”

ESPECTACLE CANTAT EN CATALÀ
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novembre

SESSIONS ESCOLARS
del 23 al 26 d’octubre

Música
Gioachino Rossini
Adaptació, dramatúrgia
i direcció
Cia. La Baldufa
Adaptació musical
Albert Romaní
Adaptació del text
Enric Pinyol

Música

27

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

Una jam-session especialment dedicada als més petits, dintre
d’una escenografia ben particular, on el rock-and-roll es troba
amb la poesia. Bales, pilotes, bols, pells de caixes de tambor,
aigua i llum... Són alguns dels elements d’aquest viatge sonor i
visual per gaudir plegats de la música i dels ritmes.
Theater De Spiegel és una companyia belga que combina la música amb altres llenguatges artístics, amb la finalitat de comunicar-se amb l’espectador d’una forma creativa i innovadora.

Direcció musical
Olga Kobekina

Composició i músics
Joeri Wens i Nicolas Ankoudinoff
Escenografia
Wim Van De Vyver
Vestuari
Lies Maréchal
www.despiegel.com
www.elmespetitdetots.cat
@MÉSPETITDETOTS

Direcció d’escena
Ramon Molins
Producció
Gran Teatre del Liceu

Creació i direcció
Karel Van Ransbeeck

Durada: 45 min
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

02

desembre

diumenge, 12 h

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Preu: 12 €
Ta! En família: 10 € (a partir de 4 entrades)

VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA

+5 anys

ROSELAND MUSICAL I FRANC ALEU

diumenge, 12 i 18 h

TADEO JONES,
UNA AVENTURA MUSICAL

Totes edats

Un musical que farà viure a tota la família
una inoblidable aventura.”

© Miguel Barreto

Dansa

Musical

Un espectacle molt visual, innovador i tecnològicament
sorprenent sobre el nostre passat, present i futur.”

27

Preu: 20 €
Ta! En família: 16 € (a partir de 4 entrades)

gener

Espectacle inspirat en una de les obres més cèlebres del pare de
la ciència-ficció literària, Jules Verne.
A Viatge al centre de la Terra, dues germanes, Eva i Ava, decideixen seguir els passos d’un avantpassat seu i se’n van a Islàndia,
on trobaran en Hans, el guia que les conduirà en un viatge cap
al centre del planeta. Un descens en què els ballarins descobriran éssers i paisatges increïbles, així com residus culturals que la
humanitat ha deixat enrere.
Tres disciplines (contemporània, clàssica i breakdance), i tres
ballarins que interactuen amb personatges virtuals i imatges en
moviment.

Durada: 1 hora
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Direcció artística
Marta Almirall
Dramatúrgia
Manuel Veiga
Direcció audiovisual
Franc Aleu
Direcció coreogràfica
Anna Planas
Intèrprets
Marcos Elvira, Cristina Miralles
Mariona Camelia / Amanda Rubio
Coproducció GREC 2015 Festival de
Barcelona i Sant Andreu Teatre SAT
amb la col·laboració del Teatre Atrium
de Viladecans

Tadeo Jones rep una misteriosa visita i un enigmàtic missatge en
què li indiquen que Sara ha desaparegut i que haurà d’anar a l’illa
grega de Delos per buscar-la. Tadeo posa mans a l’obra i comença
una aventura en què recorrerà el fantàstic món de la mitologia
grega a la cerca del tresor d’Euterpe, la musa de la música.
La cerca portarà Tadeo i el seus inseparables companys de viatge (Jeff, el gos, la seva benvolguda mòmia i Belzoni, el lloro) a
escenaris on trobaran les claus que els portaran fins a Sara i la
font daurada, mentre s’interpreten els temes més coneguts de
les seves pel·lícules.

Durada: 1 hora i 20 min

www.tadeojoneselmusical.es

Intèrprets
Tadeo Jones, Luis Guijarro
Momia, Jorge Riquelme
Sara, Melisa Jiménez
Diva Vocce, Maria José Garrido
Sope Lotta, Willy Villalba
Belzoni, Gonzalo Cuesta
Ballarines
Nuria Blasco, Laura Vitores,
Alba Pérez, Sandra Vaquero
i Sílvia Gómez
Producció
SOM Produce

ESPECTACLE EN CASTELLÀ
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TEATRE DE MIRA-SOL

TEATRE DE MIRA-SOL

25 novembre

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

diumenge, 12 h

Venda d’entrades
www.tasantcugat.cat · 93 589 12 68 · Oficina de Turisme
A la taquilla del Teatre de Mira-sol, a partir d’1 hora abans

Durada: 50 min
Preu: 6 €

MON PARE
ÉS UN OGRE

+8 anys

LA BALDUFA
Un espectacle que ens parla sobre la maldat
dels bons i la bondat dels dolents, el càstig, la
culpa, la solidaritat, la justícia, el bé i el mal. Un
viatge al país dels Ogres, un cant a l’esperança,
una història de redempció. És un espectacle que
vol arribar a emocionar-nos, a fer-nos viure els
sentiments dels altres en pròpia pell i generar
empatia cap a situacions que, en la majoria dels
casos, estan allunyades de la nostra realitat.
Autoria Jokin Oregi i La Baldufa
Direcció Jokin Oregi
Intèrprets Carles Pijuan/Emiliano Pardo/Enric Blasi

18 novembre

diumenge, 10 i 11.30 h

CONCERTS
PER A NADONS

Durada: 45 min
Preu: 6 €

0-3 anys

diumenge, 12 h

Durada: 50 min
Preu: 6 €

HISTORIA DE
UN CALCETÍN

ESPECTACLE
EN CASTELLÀ

+4 anys

HITS

LA CANICA

Mares, pares i nadons gaudiran d’aquest concert-descoberta. Els grans hi identificarem consagrades cançons que ens transporten a altres
èpoques i moments viscuts. Els petits potser
les sentiran per primera vegada, però de seguida detectaran que no es tracta de cançons
normals sinó d’un deliciós menú de HITS amb
majúscules.

Una proposta teatral divertida i desenfadada
amb els objectes més anodins d’una llar domèstica. La història explica les aventures i desventures de dos mitjons juganers i entremaliats,
amics inseparables, fins que un d’ells diu que
necessita “més espai”.

Adrià Bauzó saxòfon, glockenspiel, flauta travessera
Pau Sánchez acordió, flauta travessera, pianet
Maria de Palol violoncel
Andreu Vilà vibràfon
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20 gener

Autor i director Pablo Vergne
Actors titellaires Manuel Pico i Eva Soriano
Disseny titelles Eva Soriano
Producció La Canica
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MÀGIA al Teatre-Auditori

UNA HORA DE MÀGIA al Cafè Auditori. Direcció artística: Mag Lari
Aforament llimitat a 130 persones. Gratuït. Cal recollir la invitació a partir d’1 hora abans.

30 de setembre

10 novembre

diumenge, 11.30 a 14 h
Al vestíbul del Teatre-Auditori

dissabte, 18 h

MAGICURY

MARATÓ
DE MÀGIA

PROXIMUS
Proximus és un espectacle, amb cartes, monedes, bitllets i altres elements, que combina efectes molt potents amb altres de bellesa plàstica.
Un espectacle sorprenent i divertit on els mateixos espectadors són els protagonistes. Idoni per
a tota la família!

Amb les actuacions de:
Gerard Borrell, Melanie i Selvin
Presenta: Mag Lari
ENTRADA AMB INVITACIÓ
Adquireix-la pels canals habituals de venda

01 desembre

dissabte, 18 h

Amb la col·laboració de

ACHERON DELACROIX
PRESENCIAS

09 febrer

dissabte, 18 i 21 h

10 febrer

diumenge, 12 i 18 h

Preu: 32 € Ta! En família: 25 €

(a partir de 4 entrades)
Consulteu descomptes i abonaments a la web

25 IL·LUSIONS MAG LARI

© David Ruano

El Mag Lari celebra 25 anys sobre els escenaris amb un muntatge de nova creació per a tots els
públics que recupera els seus números de màgia més emblemàtics i hi incorpora 10 de nous, amb
un total de vint-i-cinc números de màgia pura, que se succeiran en un xou trepidant. Números
d’escapisme, escenes de terror i un final impactant seran les grans il·lusions d’aquest muntatge que
resumeix tota una vida dedicada a la màgia.
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Un espectacle en el qual es barreja el mentalisme més clàssic amb les noves tecnologies, i
on s’uneixen experiències d’espiritisme, telepatia, psicokinesi, hipnosi, escapisme i fakirisme
en un viatge que no deixarà indiferent a ningú.
Atreveix-te a sentir noves experiències.

19 gener

dissabte, 18 h

MAG FÈLIX
POTADECABRA
Amb 20 anys d’experiència professional, havent
actuat en 9 països i amb diversos premis internacionals de màgia, Fèlix Brunet és una aposta
segura per passar una bona estona gaudint de
la millor màgia. Un espectacle dinàmic i amb
molt d’humor per a tota la família.
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TALLERS PER A NADONS. Inscripcions a les biblioteques

12 novembre
dilluns, 18 h

Programació familiar amb el suport de:

Durada: 45 min
Entrada lliure

MINI BEATS!
CIA. DE SPIEGEL

0-4 anys

Entitat benefactora:

(BÈLGICA)
A la Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona

15 novembre

dijous, 11.30 h

Durada: 45 min
Entrada lliure
Entitats associades:

SING FOR
YOUR CHILD

0-2 anys

CIA. DYBWIKDANS
(NORUEGA)
A la Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori

UNA HORA DE TITELLES al Cafè Auditori. Amb invitació 1 hora abans
Mitjans de comunicació:

17 novembre
dissabte, 18 h

Durada: 45 min
Entrada amb invitació

GNOMA
PEA GREEN BOAT

Amb el suport de:
+3 anys

La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda
l’ocell han construït una casa per viure juntes.
N’estan molt il·lusionades però a poc a poc s’adonen que la convivència no és tan senzilla. A la
Gwendolyn li agrada fer les coses d’una manera i
a la Matilda d’una altra. Un dia, la Gwendolyn rep
una invitació per anar a celebrar l’aniversari de la
seva germana. Un contratemps en el camí farà
canviar la relació amb la Matilda.
Guió Emilia Esteban Langstaff & Eduard Blanch Barbany
Direcció, construcció d´escenografia i titelles Eduard
Blanch Barbany Manipulació, construcció de titelles
Emilia Esteban Langstaff Música adaptació de temes
tradicionals irlandesos a càrrec de Lisa Bause
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www.tasantcugat.cat · @TeatreAuditori · #TeatreAuditori
Temporada 25 (setembre 2018 - febrer 2019) n. 62

#fem25anys

