EN FAMÍLIA

GENER - MAIG 2019

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. 4-11

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

TEATRE DE MIRA-SOL
Pàg. 12-13

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

MÀGIA
AL CAFÈ AUDITORI
Pàg. 14

TADEO JONES,
UNA AVENTURA MUSICAL

Diumenge 27 de gener

MAG LARI
25 Il·lusions

Dissabte 9 de febrer
Diumenge 10 de febrer

EL JOVE BARBER DE SEVILLA
El Petit Liceu

Dissabte 16 de febrer

ROCK EN FAMÍLIA
Descubriendo a AC/DC

Diumenge 10 de març

CANTAJUEGO
Super Éxitos

Diumenge 24 de març

KOSELIG
Cia. Capicua

Diumenge 7 d’abril

ACRÓBATA Y ARLEQUÍN
El Petit Liceu

Dissabte 4 de maig

BLACK MUSIC
PER ALS MÉS MENUTS
Companyia pels més menuts

Dissabte 25 de maig
Diumenge 26 de maig

ELS VIATGES D’EN FILALICI
Cia. El dit al nas

Diumenge 24 de febrer

QUADRES D’UNA EXPOSICIÓ

Diumenge 17 de març

LAIKA
Xirriquiteula Teatre

Diumenge 7 d’abril

DARIO PROXIMITY
Un toc de màgia

Dissabte 23 de febrer

GISELL
Somnis d’una maga

Dissabte 23 de març

MAG ISAAC
Imperfecte

Dissabte 25 de maig

Els espectacles familiars formen part del programa

La informació d’aquest programa pot estar
subjecta a canvis posteriors a la seva publicació
(Gener 2019).
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

27

gener

diumenge, 12 i 18 h

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Preu: 20 €
Ta! En família: 16 € (a partir de 4 entrades)

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 a la web

25 IL·LUSIONS
TOTES LES
EDATS

MAG LARI

TOTES LES
EDATS

© David Ruano

Màgia

Musical

TADEO JONES,
UNA AVENTURA MUSICAL

09

febrer

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 els 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.
ESPECTACLE EN CASTELLÀ

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
Sílvia Gómez
Producció
SOM Produce

El Mag Lari celebra 25 anys sobre els escenaris amb 25 il·lusions,
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.
25 il·lusions presenta un total de vint-i-cinc números de màgia
pura, que se succeiran en una hora i mitja de xou trepidant, tot un
repte logístic i visual per al Mag Lari. 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.
Els efectes especials i el component audiovisual guanyen protagonisme en aquest nou espectacle del gran Lari, acompanyat de cinc ballarins. Un espectacle sorprenent que repassa la seva trajectòria, des de la seva primera actuació,
el 14 de desembre de 1992, fins a l’actualitat.

Guió
Josep Maria Lari
Direcció
Mag Lari i David Pintó
Amb
Mag Lari
Producció
Focus i Solucions Camiral

www.maglari.com
@maglari
Durada: 1 hora i 30 min

www.tadeojoneselmusical.es
Durada: 1 hora i 20 min
4
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

16 febrer

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Preu: 15 €
Ta! En família: 13 € (a partir de 4 entrades)

dissabte, 18 h

EL JOVE BARBER DE SEVILLA

diumenge, 17.30 h

Preu: 15 €
Ta! En família: 12 € (a partir de 4 entrades)

ROCK EN FAMÍLIA
DESCUBRIENDO A AC/DC

TOTES LES
EDATS

Mùsica

+8

© Antoni Bofill

Òpera

DE GIOACHINO ROSSINI
EL PETIT LICEU

10 març

Figaro, el barber més famós del món, és el protagonista
d’aquesta comèdia. L’astúcia i la imaginació són les seves millors
virtuts. ¿Aconseguirà alliberar la bella Rosina de les mans del
seu tutor, el doctor Bartolo, perquè es pugui casar amb el comte
d’Almaviva? Si ho vols saber, no et perdis aquesta òpera
amb tots els ingredients musicals del compositor belcantista
Gioacchino Rossini.

ESPECTACLE CANTAT EN CATALÀ
SESSIONS ESCOLARS
del 13 al 15 de febrer
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www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat
Durada: 1 hora i 5 min

Música
Gioachino Rossini
Direcció d’escena
i dramatúrgia
Danilo Rubeca
Direcció Musical
Daniel Gil de Tejada
Escenografia
Emanuele Sinisi
Vestuari
Anna Cavaliere
Música interpretada per
Orquestra del Conservatori
del Liceu

Rock en família és un espectacle que us farà passar una molt
bona estona en família i una oportunitat perquè els nens i nenes descobreixin la història i les cançons d’alguns dels grups més
importants i rellevants de la història de la música.
Nens i adults gaudiran de valent cantant i ballant els temes més
populars de la música heavy, un gènere que continua entusiasmant les noves generacions.

Amb l’actuació de la banda
Thunderstruck
Producció
Rock en família i Som Produce

Durada: 1 hora i 10 min

Us convidem a gaudir, en directe, de les millors cançons del
llegendari grup AC/DC de la mà de Thunderstruck, una de les
seves millors bandes tribut.

Coproducció
Gran Teatre del Liceu i Aslico
-Associazione Lirica e Concertistica(Como)
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

24 març

diumenge, 12.30 i 17.30 h

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Preu: Zona 1-2-3: 20 € | Zona 4: 18 €
Ta! Amf8: 10 €

CANTAJUEGO

07 abril

diumenge, 18 h

Preu: 15 €
Ta! En família: 12 € (a partir de 4 entrades)

KOSELIG

SUPER ÉXITOS

CIA. CAPICUA

TOTES LES
EDATS

Jocs, cançons i endevinalles són els elements amb què els
Cantajuego i els seus companys d’aventures arribaran al cor de
petits i grans amb aquest espectacle que, igual que els anteriors,
està dissenyat especialment per a què les criatures complementin
el seu aprenentatge.

Durada: 1 hora i 30 min

Super Éxitos és un espectacle on el grup EnCanto reafirma els valors
d’aquest projecte: la col·laboració, el treball en equip, l’empatia,
però sobretot la importància de tenir respecte i fe en els nens que
són l’horitzó i el futur de la humanitat.

ESPECTACLE EN CASTELLÀ

En aquesta aventura els acompanyen els entranyables Coco,
Pepe i Buby, a més d’altres personatges que aporten color i
calidesa a l’espectacle, per fer les delícies de petits i grans.
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www.cantajuego.com

Circ

Música

TOTES LES
EDATS

Un carruatge porta cinc personatges que convertiran la seva
quotidianitat en escenes plenes de circ, teatre i humor. Aquests
personatges, plens de records i experiències, se’ns mostraran a
través de diferents tècniques aèries: trapezi fix giratori, corda
doble i màstil. Això és Koselig, una paraula noruega que denota
una sensació de calidesa que sorgeix en compartir petits plaers
amb gent propera.
Capicua és una companyia de circ-teatre creada l’any 2006.
Els seus espectacles combinen acrobàcies aèries (trapezi, tela,
corda i aro) amb teatre gestual i dosis de màgia i d’humor.
Aquest espectacle rep el suport econòmic del Fons de Flexibilitat en el marc del
projecte de circ DE MAR A MAR - Pirineus de circ, cofinançat per l’Estat francès-CGET-FNADT Massís dels Pirineus sota la Convenció Interregional del Massís
dels Pirineus 2015-2020 i per la Unió Europea (FEDER) en el context del Poctefa
2014-2020.

Idea i guió original
Compañía Capicua
Direcció artística
Oscar Valsecchi
Intèrprets
Oscar Valsecchi
Yolanda Gutiérrez
Rebeca Gutiérrez
Sira Bover
Misa Oliva
Producció
Compañía Capicua

Durada: 50 min

9

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

04 maig

dissabte, 18 h

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Preu: 15 €
Ta! En família: 13 € (a partir de 4 entrades)

ACRÓBATA Y ARLEQUÍN

25 maig

dissabte, 16 i 17.30 h

26 maig

Preu: 10 €
De 0-5 anys: 8 €

diumenge, 10.30 i 12 h

BLACK MUSIC
PER ALS MÉS MENUTS

SALA ESCENARI
no numerat

Música
Erik Satie i Francis Poulenc
Creació
Joaquín Casanova i Elisa Ramos
Direcció d’escena
Joaquín Casanova
Arranjaments musicals
José López Montes

Us presentem un concert on oferirem als més menuts i a les seves
famílies un repertori de peces musicals que volen ser un viatge
a la història de la música negra, des dels ritmes tribals africans i
les cançons espirituals fins al funk i la música disco, passant pel
blues i el jazz.

Producció
La Maquiné

Una experiència de proximitat, on els músics i els espectadors es
fondran en un mateix espai. Aquesta disposició permet sentir-se
immersos dins l’espectacle i formar part d’ell. Al mateix temps, els
més menuts gaudiran de l’experiència d’intercanvi i complicitat
on el descobriment de la música en viu crearà moments intensos
i màgics.

Direcció Musical
Adrià Bauzó
Direcció Artística
Faló Garcia i Pellejà
Músics
Karol Green, veu
Faló Garcia i Pellejà, veu i guitarra
Adrià Bauzó, saxos
Pau Sánchez, acordió, saxo i baix
Andreu Vilar, vibràfon i percussió
Xavi Molina, clarinet, saxo

EL PETIT LICEU

+4

0-5

La Maquiné presenta una nova obra de creació original on tot és
possible, un projecte escènic-musical inspirat en l’univers del circ
de Pablo Picasso i la música de les primeres avantguardes a través
dels compositors Erik Satie i Francis Poulenc.
Un circ com els d’abans que narra les peripècies d’un nen, que
es diu Pablo, per trobar la seva habilitat com a artista en el circ
i així conquistar la petita acròbata Rosita. Però en Pablo no és
tan fort com el forçut ni tan valent com el domador de lleons, i
aviat descobrirà que la seva habilitat principal es troba al seu cor.
“És possible aconseguir tot allò que desitgem perquè el pitjor
obstacle és la barrera amb la qual ens limitem.”

www.liceubarcelona.cat
@Liceu_cat
SESSIONS ESCOLARS
del 30 d’abril al 3 de maig
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ESPECTACLE CANTAT EN CASTELLÀ

Música

Circ
Òpera

COMPANYIA PELS MÉS MENUTS

La música negra sempre ha estat molt lligada al moviment i és
per això que no només serà un concert de música. Al llarg de
l’espectacle, la dansa i el moviment també hi seran molt presents.

Producció
Black Music Festival 2018

Durada: 45 min

Durada: 50 min
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TEATRE DE MIRA-SOL

TEATRE DE MIRA-SOL

17 març

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

QUADRES
D’UNA EXPOSICIÓ

Durada: 45 min
Preu: 6 €
DANSA

+3
Quatre magnífics ballarins ens agafaran de la
mà per endinsar-nos en aquesta famosa suite de
quinze peces musicals, composta per Mussorgski
com a homenatge a Viktor Hartmann.
Autoria, direcció d’escena i coreografia
Roser Muñoz i Joan Boix
Amb
Joana Torelló, Júlia Figueres, Marina Solé,
David García, Héctor Chicote
Producció
Quinzena Metropolitana de Dansa

24 febrer

diumenge, 12 h

ELS VIATGES
D’EN FILALICI

CIA. EL DIT AL NAS

Durada: 50 min
Preu: 6 €
TITELLES

07 abril

diumenge, 12 h

LAIKA

Durada: 1 hora
Preu: 6 €
TEATRE

XIRRIQUITEULA TEATRE
+6

+4

Al fons de tot d’un pou s’amaga la porta cap
a un altre món: l’univers màgic de les lletres
d’Oceà Atlàntic. En Filalici descobreix aquest
món i, juntament amb Barthelemi, travessaran
els límits entre la realitat i la imaginació.

La primera gossa astronauta de la història, Laika,
inspira un espectacle per a tota la família que
ens explica de manera molt visual un episodi
fonamental en la història dels viatges a l’espai,
però que és, també, el relat d’un abús.

Adaptació del còmic
Philémon de Fred
Direcció
Ivo G. Suñé
Intèrprets
Ivo G. Suñé
Nelo Sebastián
Carlos Gallardo

Direcció
Enric Ases
Intèrprets
Marc Costa
Iolanda Llansó
Christian Olive
Daniel Carreres
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UNA HORA DE MÀGIA al Cafè Auditori. Direcció artística: Mag Lari
Programació familiar amb el suport de:

NOVETAT - Podeu adquirir la invitació a partir de les 11 h del mateix dissabte a la web
www.tasantcugat.cat (Màxim 4 entrades). Aforament limitat: 130 persones.

23 febrer

dissabte, 17.30 h
Entitat benefactora:

DARIO PROXIMITY
UN TOC DE MÀGIA
Entra al món de la màgia dels cinc sentits.
Atreveix-te a sentir la seducció de la màgia en la
teva pell, veure el que no és, sentir l’inaudit
i palpar l’impossible. Màgia mental, música i
humor són les seves millors eines en aquest
autèntic espectacle de proximitat per a tota la
família que us farà passar una molt bona estona.

Entitats associades:

23 març

dissabte, 17.30 h

GISELL
SOMNIS D’UNA MAGA
Somnis d’una maga fusiona la màgia, el teatre i
el mim en un espectacle familiar dinàmic i molt
divertit on infants i adults podran participar-hi.
Finalista del programa de TVE Pura Magia 2018,
i amb diversos premis nacionals i internacionals
de màgia, Gisell és una aposta segura per
gaudir de la millor màgia.

Mitjans de comunicació:

Amb el suport de:

25 maig

dissabte, 17.30 h

MAG ISAAC
IMPERFECTE
Isaac Jurado no és un simple mag a l’ús. És un
showman sense llicència, un animal de l’escena,
un artista sense filtres. Barreja la màgia i la
comèdia d’una manera molt orgànica i sorprèn
amb la seva imaginació, agilitat mental i bon
humor. Deixa’t portar pel misteri i l’impossible a
través d’aquest espectacle participatiu.
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www.tasantcugat.cat · @TeatreAuditori · #TeatreAuditori
Temporada 25 (gener - maig 2019) n. 63

#fem25anys

