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PROGRAMACIÓ
TEATRE-AUDITORI
Pàg. 4 - 11

PETITS CAMALEONS 
Festival de música

ROCK EN FAMÍLIA 
Descubriendo a Michael Jackson

JUNGLA 
Cia. Big Bouncers

EL POT PETIT 
10 anys amb el Pot Petit

ALLEGRO VIVACE 
El Petit Liceu

LUNNIS DE LEYENDA 
Superstars ¡En vivo!

GRAN CIRC ACROBÀTIC 
NACIONAL DE LA XINA

Ds. 5 i Dg. 6 d’octubre 

Dg. 20 d’octubre 

Ds. 9 i Dg. 10 de novembre 

Dg. 24 de novembre 

Ds. 30 de novembre 

Ds. 14 de desembre 

Dg. 26 de gener

TEATRE DE MIRA-SOL
Pàg. 12

REFUGI 
Clownidoscopi Teatre

CANTO 
Carlos Laredo

PLANETA M.ART 
Marcel Gros

Dg. 27 d’octubre 

Ds. 16 de novembre 

Dg. 19 de gener

TALLERS PER A NADONS
Pàg. 13

MOVENT-NOS JUNTES PER LA JUNGLA! 
Cia. Big Bouncers

PEÇA A PEÇA 
Cia. Frieda

Dj. 7 de novembre 

Dll. 18 de novembre

UNA HORA DE MÀGIA
Pàg. 14 - 15

HAUSSON 
Poemància

MARC FERRER 
Per fi a casa

MAG STIGMAN 
En directe!

SERGI ARMENTANO 
Detalls

Ds. 19 d’octubre 

Ds. 23 de novembre 

Ds. 21 de desembre 

Ds. 18 de gener

Menors de 3 anys 
gratuït sense ocupar seient.
Excepte Jungla (pàg. 6) i  
Canto (pàg. 12)

Els espectacles familiars  
formen part del programa

Disseny portada: Estudi Miquel Puig

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis posteriors a la seva publicació (Setembre 2019). 
Totes les actualitzacions les podeu trobar al web www.tasantcugat.cat i a @TeatreAuditori

Quan aquest programa ja no us sigui útil, llenceu-lo al contenidor blau. Col·laboreu en el seu reciclatge.

VENDA D’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

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

Pl. Victòria dels Àngels, 1 
Tel. 93 589 12 68 
www.tasantcugat.cat

TEATRE DE MIRA-SOL

C. Mallorca, 42 
Tel. 93 589 20 18 
www.centresculturals.santcugat.cat
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

Direcció
Albert Puig

Producció
No Sonores
Ajuntament de Sant Cugat

Concerts
Els Pets
Xiula
Buhos
La Pegatina
Gertrudis
Doctor Prats
Joan Dausà
Sense Sal
The Penguins (Reggae per xics)
Miqui Puig & ACP
Miquel del Roig
Oques Grasses
Les Fourchettes
Ramonets
Pepet i Marieta
Ju
Lildami
I molts més!

FESTIVAL
PETITS CAMALEONS (8a edició)

Ds. 5 d’octubre, d’11 a 19 h | Dg. 6 d’octubre, d’11 a 19 h

Coordinació: Benefectors i patrocinadors:

ROCK EN FAMÍLIA
DESCUBRIENDO A MICHAEL JACKSON

Dg. 20 d’octubre, 17.30 h

MÚSICA

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 del rock i el pop.

Després de Queen i AC/DC, programats al Teatre-
Auditori, nens i adults gaudireu de valent cantant 
i ballant les millors cançons del Rei del Pop, com I 
Want you Back, Thriller, Billie Jean, Beat it i Bad.

L’espectacle apropa la història i les millors 
cançons del Rei del Pop als més petits.

Amb SacMjj i  
la JACKSON´s ARMY

Producció
Rock en família

PREU DESCOMPTES

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

CONSULTEU ELS PREUS A:

www.tasantcugat.cat  -  www.petitscamaleons.com

Durada 1 hora i 10 min. Totes les edatswww.petitscamaleons.com  |  @PetitsCamaleons  |  @No_Sonores 0-14 anys

www.rockenfamilia.com
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MÚSICA

Petits Camaleons és un festival de música pensat 
per a nens i nenes de 0 a 14 anys. Els nens en 
són els autèntics protagonistes i tot està pensat i 
dissenyat per gaudir de la música com no ho han 
fet mai. 

Volem que els més petits visquin la música de 
la manera més natural possible, amb totes les 
comoditats, volums adequats, horaris diürns, 
concerts amb temps limitat i artistes de gran 
qualitat. L’èxit de les darreres edicions ens demostra 
que no anem equivocats i que aquesta és una bona 
fórmula d’acostar la música als més petits.
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

JUNGLA
Cia. Big Bouncers

Ds. 9 de novembre, 17.30 h | Dg. 10 de novembre, 10.30, 12 i 16 h

DANSA PER A NADONS

Jungla proposa un viatge per un ecosistema 
on poden aparèixer tot tipus d’éssers, formes, 
colors i sons. Un espai que dóna cabuda al més 
petit i també al més gran. Un espai on conviuen 
diferents cossos amb comportaments sorprenents. 
Cossos que es camuflen, brillen, floten, reboten, 
s’estiren i es transformen constantment. Un espai 
no explorat, on la sorpresa i la màgia poden 
donar-se en qualsevol moment i on tots els 
elements estan en continu moviment.

El col·lectiu Big Bouncers, format el 2012 per les 
creadores Cecilia Colacrai, Anna Rubirola i Mireia 
de Querol, s’articula al voltant de tres eixos:  
la creació escènica, la creació de performances 
per a espais no convencionals i la pedagogia.

Jungla convida els més petits a descobrir 
què passa en aquest petit ecosistema  
al llarg d’un dia.

Direcció
Big Bouncers

Creació
Anna Rubirola, Cecilia Colacrai, 
Mireia de Querol i Ursa Sekirnik

Intèrprets
Anna Rubirola
Cecilia Colacrai
Ursa Sekirnik / Mireia de Querol

Espai sonor i música original
Oriol Roca

Espai escènic
Maria Alejandre

Disseny d’il·luminació
Joana Serra

Coproducció: Mercat de les Flors 
Amb la col·laboració de: Festival El 
Més Petit de Tots, La Caldera centre 
de creació de dansa i arts escèni-
ques, La Poderosa, La Visiva.  

Amb el suport de: Generalitat de 
Catalunya. Projecte dins del marc 
de col·laboració entre el Bærum 
Kulturhus (Noruega) i el Mercat de 
les Flors.
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PREU DESCOMPTES AFORAMENT LIMITAT SALA ESCENARI
no numerat

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

80 persones per funció

www.elmespetitdetots.cat  |  www.bigbouncers.info  |  @MESPETITDETOTS

TALLERS PER A NADONS. Consulteu a: www.tasantcugat.cat

Durada Nadons de 0 a 2 anys  
Cal adquirir l’entrada gratuïta 2-5 anys35 min. + exploració
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

ÒPERA

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 del magatzem 
on es guarden tots els tresors de l’òpera.

Un viatge màgic pel món de l’òpera  
de la mà de Joan Font.

Música
Fragments d’òperes de 
Monteverdi, Purcell, Mozart, 
Rossini, Donizetti, Verdi,  
Bizet i Puccini.

Direcció d’escena
Joan Font (Comediants)

Direcció musical
Stanislav Angelov

Escenografia i vestuari
Joan Guillén

Producció
Gran Teatre del Liceu

ALLEGRO VIVACE
El Petit Liceu

Ds. 30 de novembre, 18 h

MÚSICA

Voleu descobrir què hi ha dins el Pot Petit?  
Per a aquesta ocasió tan especial us presentarem 
un trosset del món tan màgic on viuen la Jana, 
en Pau i la Melmelada Band! I per fer-ho, 
comptarem amb tretze músics a l’escenari  
que faran sonar les cançons d’El Pot Petit com 
mai abans no les heu sentit.

El Pot Petit celebra 10 anys plens 
d’aventures, ritmes, rialles i cançons  
amb un concert únic i excepcional.

Helena Bagué, Jana
Siddartha Vargas, Pau 
Pau Oliver, bateria
Aniol Miró, percussions
Albert Dondarza, teclat, violí i serra
Sergi Casademont, baix
Dani López, saxo, clarinet, 
flauta travessera i piano
Joni Ripoll, trombó
Ariadna Gispert, trompeta
Dario Barrosso, guitarra
Olga Bernardo i Mercè Munné, 
coristes i actrius
Marina Congost, titellaire

Direcció artística
Jordi Duran i El Pot Petit

EL POT PETIT
10 ANYS AMB EL POT PETIT

Dg. 24 de novembre, 12.30 i 18 h

www.liceubarcelona.cat  |  @Liceu_catwww.potpetit.com  |  @elpotpetit

PREU DESCOMPTES

16 €
Ta!En família
14 € (a partir de 4 entrades) 

PREU DESCOMPTES SESSIONS ESCOLARS

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

del 26 al 29 de novembre

Durada 1 hora i 10 min. Totes les edats Durada 1 hora i 15 min. +8 anys
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TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT

LUNNIS DE LEYENDA
SUPERSTARS ¡EN VIVO! 

Ds. 14 de desembre, 16.30 i 18.30 h

MÚSICA

Els Lunnis tenen una missió: cantar a les estrelles 
per tal d’encendre la constel·lació dels Lunnis. Amb 
l’ajuda de la Lucrecia et conviden a una divertida 
aventura plena d’herois, cançons i molt d’amor.

L’obra pretén fomentar la participació del públic a 
través de les cançons més populars del programa 
infantil de TVE: lletres amb ganxo i missatges 
didàctics sobre valors com ara el respecte, l’amistat, 
la creativitat i la preocupació pel medi ambient.

Els Lunnis i la Lucrecia tornen als 
escenaris amb el seu darrer espectacle on 
demostraran que són unes autèntiques

Durada 1 hora i 20 min. 
(amb intermedi)

Espectacle en castellà
Totes les edats

PREUS DESCOMPTES
Zona 1 i 2 Zona 3 Zona 4 Ta!En família Ta!Amf8
22 € 20 € 18 € 17 € (a partir de 4 entrades) 11 €

CIRC

“Un viatge de somni” és un muntatge únic 
que explica, a través de l’acrobàcia, la història 
d’un jove que, mentre somia, coneix un fènix. 
Mitjançant una tècnica teatral i 18 modalitats 
acrobàtiques diferents, aquesta companyia, 
que ha inspirat altres companyies com Cirque 
du Soleil, ens proposa un viatge màgic amb tot 
l’encant de les arts tradicionals xineses.

Aquest premiat espectacle, dividit en sis parts, 
ens explica com el fènix, el mític ocell de plomes 
daurades i vermelles, símbol universal de la

Un viatge màgic amb tot l’encant  
de les arts tradicionals xineses.

Director
Shuangwu Zhao

Director d’escena
Chen Shuai

Actors Principals
Hu Tao
Chao Zhiqiang
Su Zihui
Cheng Zhi
Shen Zhonghui 
Wu Yan

GRAN CIRC ACROBÀTIC 
NACIONAL DE LA XINA

Dg. 26 de gener, 12.30 i 17.30 h

Durada
1 hora i 30 min. Totes les edats
PREUS DESCOMPTES
Zona 1 i 2 Zona 3 Zona 4 Ta!En família Ta!Amf8
22 € 20 € 18 € 17 € (a partir de 4 entrades) 11 €
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Direcció Artística
Josep Maria Lari

Guionistes
Margarita Melgar
Josep Maria Lari

Protagonistes
Lucrecia
Lupita, Lublú, Lucho, Lulila, 
Chispas, Coneja i Conejo

Actors
Marià Llop
Ferran Rull
Enric Boada
Patricia Vaca
Carla Ricart

Veus en off
Ingrid Domingo, Roca Pou, 
Joan Bentallé, Lores Marcó i 
Fabyán Salvador 

Producció
Lunnis en vivo Superstars és una 
producció de Focus Entertainment 
& Jet Entertainment.
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Places limitades. Cal inscripció prèvia a la biblioteca corresponent

TEATRE DE MIRA-SOL TALLERS PER A NADONS

Dg. 19 de gener, 12 h 

PLANETA M.ART
Marcel Gros

CLOWN  |  DURADA 50 min.
Imaginem i somiem un món interior: el Planeta M.Art. 
Es representarà amb una tecnologia d’alta definició 
en 3D que supera qualsevol realitat virtual. Música, 
paraules, formes, colors i moviment.  
En viu, en directe i en temps real. Aquesta sofisticada 
tècnica es diu “teatre”.

Creació, direcció i interpretació: Marcel Gros
+3 anysPREU  6 €

Ds. 16 de novembre, 10.30 i 12 h

CANTO
de Carlos Laredo
Théâtre de la Guimbarde (Bèlgica)

MÚSICA  |  DURADA 35 min. + exploració
Dues actrius, bressolades per sonoritats orientals i 
líriques, tornen lentament cap a les fonts de la creació, 
explorant els primers passos, els primers gestos i les 
primeres emocions. 

Amb: Amel Felloussia i Elizabeth Mouzon 
Posada en escena: Carlos Laredo

+18 mesosPREU  6 €

Dg. 27 d’octubre, 12 h

REFUGI
Clownidoscopi Teatre

CLOWN  |  DURADA 50 min.
Una mirada màgica i lleugera a un conflicte universal. 
Un viatge per l’empatia i el respecte des de la poesia 
i l’humor del clown. Perquè tots necessitem trobar el 
nostre lloc al món. I els llocs, al cap i a la fi, són un 
munt d’històries humanes.

Idea, creació i intèrprets David Novell i Monma Mingot  
Direcció i Dramatúrgia Gitta Malling (Limfjordsteatret, 
Dinamarca) +6 anys
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PREU  6 €

Dll. 18 de novembre, 17.30 h
Lloc: Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona

PEÇA A PEÇA
CIA. FRIEDA (BÈLGICA)

Dibuixar, tallar, enganxar… figures geomètriques, 
plantilles, col·leccions… Diferències i similituds. Tot 
és relatiu. No faran falta models. Juntament amb tots 
els participants i partint de la imaginació dels infants, 
crearem una nova obra d’art.

Dj. 7 de novembre, 17.30 h
Lloc: Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori

MOVENT-NOS JUNTES  
PER LA JUNGLA!
BIG BOUNCERS (CATALUNYA)

Taller intergeneracional de dansa  
en família. En aquest taller es treballaran diferents 
jocs amb pautes de moviment en les quals tots, 
independentment de l’edat i l’experiència en dansa, 
puguin participar. S’explorarà l’espai propi, l’espai 
comú, les distàncies i relacions entre els cossos.

Biblio. Mira-sol Marta Pessarrodona | Pl. Ausiàs March, 2 - T. 935657097 - bibliotecamp@santcugat.cat 
Biblio. Volpelleres Miquel Batllori | C/ Pau Muñoz i Castanyer, 3 - T. 935657077 - bibliotecamb@santcugat.cat

3-5 anys

1-5 anysTaller familiar
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VENDA D’ENTRADES: Internet www.tasantcugat.cat  |  Oficina de Turisme Pl. d’Octavià 
Taquilla del Teatre de Mira-Sol A partir d’una hora abans de la funció.
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Direcció artística: Mag Lari  |  Lloc: Cafè Auditori

UNA HORA DE MÀGIAUNA HORA DE MÀGIA

ENTRADA AFORAMENT LÍMITAT
Amb invitació 130 persones per funció

Podeu adquirir la invitació a partir de les 11 h del mateix dissabte de l’actuació a:
www.tasantcugat.cat (Màxim 4 entrades)

Ds. 23 de novembre, 17 i 18.30 h 

MARC FERRER
PER FI A CASA

Què fa un mag quan arriba a casa? Què fa amb 
les seves cartes? I amb el comodí? A què juga? 
Descobreix les aventures del mag il·lusionista Marc 
Ferrer i les seves cartes en la seva vida quotidiana. 
Un espectacle pensat per a tota la família!

Ds. 21 de desembre, 17 i 18.30 h 

MAG STIGMAN
EN DIRECTE!

Un espectacle de màgia amb molt de ritme, 
dinàmic i colorista que combina la màgia amb 
coreografies, malabars i molt bon rotllo.  
Un espectacle de proximitat per a tota la família 
que us farà passar una molt bona estona.

Ds. 18 de gener, 17 i 18.30 h 

SERGI ARMENTANO
DETALLS

Un espectacle divertit, dinàmic, interactiu i molt 
participatiu. Si us agrada la màgia i la voleu viure 
d’una forma diferent, divertida i espectacular,  
Sergi Armentano és el vostre mag. Obriu les portes 
a un món on tot és possible i on els somnis  
es poden fer realitat.

Idea, creació i il·lusionista
Hausson

Disseny de llums
Albert Julve

Disseny de so
Hausson

Material màgic
Magicus

Producció Escenari Joan Brossa

Hausson presenta, en el marc del Festival nacional 
de poesia a Sant Cugat, l’espectacle Poemància.

Un espectacle visual de màgia i poesia escènica 
amb diferents números de prestidigitació des 
de l’estil poètic de Hausson sobre un conjunt 
d’accions creades per Joan Brossa, en el qual  
cal deixar-se conduir, sense raonar, a través  
de la sensibilitat.

L’espectacle finalitza amb The Màgic Lounge, 
números inèdits del repertori de Hausson.

HAUSSON
POEMÀNCIA

Ds. 19 d’octubre, 17 h

Espectacle programat dins el:



Programació familiar amb el suport de:

Entitat benefactora:

Entitats associades:

Mitjans de comunicació:

Amb el suport de:
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