Temporada
2018-2019
febrer
juny

escena
grAn:
Benvinguts
a casa
Compartint escenaris:
Granollers i Canovelles
Casa de Cultura Sant Francesc. Roda d’Espectacles Infantils
Llevant Teatre
Sala de Concerts Nau B1. Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Teatre Auditori Can Palots
Teatre Auditori de Granollers

Els millors
espectacles,
a Escena
grAn!
Troba’ns a @escenagran

T’ho perdràs?
Arrenca la segona part de la temporada 2018-2019 amb una programació que, de ben segur, superarà totes les expectatives i tornarà a situar
l’espectador com a protagonista absolut de la cartellera.
Música, teatre, òpera, dansa i màgia en més d’una seixantena de
propostes de plena actualitat i per a totes les edats que arriben gràcies
al Teatre Auditori de Granollers, Llevant Teatre, Casa de Cultura Sant
Francesc, Roca Umbert Fàbrica de les Arts i Teatre Auditori Can Palots.
Una programació que tindrà noms tan destacats en el món del teatre
com el del Tricicle i el seu espectacle Hits; Pere Arquillué i Ramon Madaula; la història íntima i personal de Neus Sanz: l’artista David Espinosa;
la delirant comèdia Escape Room amb Joel Joan; el drama social Idoti
Iranti; la sacsejada a la maternitat de La noia de la làmpada; Els Joglars i
la seva obra sobre Santiago Rusiñol o l’espectacle Nadia de la companyia convidada al Teatre Auditori, La Conquesta del Pol Sud que, a més,
presentarà una instal·lació innovadora sobre la ciutat: Suburbana.
La música moderna seguirà omplint els caps de setmana amb artistes
de primer nivell com el violinista Ara Malikian; el cantant Antonio Orozco; Rozalén i Els Pets i els seus respectius treballs discogràfics; Doctor
Prats i Venim de lluny; el grup Acústiquem amb Miquel Fernández; el
retorn de Duble Buble; el nou àlbum de Pau Vallvé; Albert Pla i el seu
espectacle Miedo i una nova edició del FEMAC a Can Palots.
El Teatre Auditori seguirà apostant també per la música clàssica amb
nous reptes per a l’Orquestra de Cambra de Granollers, actuacions amb
músics de renom amb el cicle Carles Riera de l’Escola Municipal de
Música, noves propostes de la Societat Coral Amics de la Unió i el cicle
d’Òpera a Catalunya, que presentarà L’elisir d’amore de Donizetti i La
bohème de Puccini.
La dansa serà present amb LaMov i la producció Terrenal, Guy Nader
i Maria Campos amb Set of sets i l’espectacle juvenil i amb marca de
ciutat Tots dansen. Dagoll Dagom presentarà l’exitós musical Maremar,
gaudirem amb la màgia de l’irònic i trencador Mag Marín i Joel Martí i
Pablo Molina desafiaran la gravetat amb l’espectacle de circ Random.
I no oblidem els petits de la casa, que seguiran viatjant pels diferents
escenaris gràcies als Patinautes, que convidaran a visitar els equipaments amb divertides i emocionants propostes familiars gràcies a la
Roda d’Espectacles Infantils, el Teatre Auditori de Granollers i el Teatre
Auditori Can Palots.
S’aixeca el teló d’Escena grAn, benvinguts i benvingudes!
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€

Benvinguts
als millors
abonaments i
descomptes!

Descobreix els avantatges
de ser abonat
Abona’t! Pagaràs menys

Pots comprar entrades a través dels diferents abonaments
i gaudir dels avantatges següents:
1. Prioritat en la compra d’entrades
Podràs comprar entrades abans que es
posin a la venda al públic general.
2. Millors butaques
Podràs escollir les millors butaques,
ja que disposes de prioritat en la
compra d’entrades.

4. Millors preus
Podràs escollir l’opció que més et
convingui. Entre 3 i 4 espectacles
el descompte és del 20%, entre 5 i 7
espectacles, del 25% i més de 8 espectacles, del 30%.
5. Una invitació per abonat per a
l’espectacle Nadia de la companyia
convidada La Conquesta del Pol Sud
(27.04 —21h), sempre que es compri
l’abonament abans del 31 de gener.
Sol·licita-la a info@escenagran.cat.

3. Bescanvi d’entrades per un
“val regal” del mateix import
En el cas que no puguis assistir a
l’espectacle, les entrades es podran
canviar per un val regal (el bescanvi
cal fer-lo abans de set dies de la data
de la funció).
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Abonaments oberts
d’Escena grAn
-20%

-25%

-30%

4
3-

7
5-

+8

3-4 espectacles
Compra el mateix
nombre d’entrades
per a 3 o 4 espectacles
i tindràs el 20% de
descompte

5-7 espectacles
Compra el mateix
nombre d’entrades per
a 5, 6 o 7 espectacles
i tindràs el 25% de
descompte

+ de 8 espectacles
Compra el mateix
nombre d’entrades per
a 8 o més espectacles
i tindràs el 30% de
descompte

Totes les entrades addicionals
al 15% de descompte!
Totes les entrades addicionals que compris juntament amb l’abonament
tenen el 15% de descompte.

Exclosos d’abonaments
Són exclosos els espectacles infantils
de la Roda d’Espectacles Infantils i
del Teatre Auditori de Can Palots i els
concerts familiars de l’Orquestra de
Cambra de Granollers.

També queden exclosos els espectacles següents: Ara Malikian, Els Pets,
Conferència espectacular, Antonio
Orozco, Soziedad Alkoholika, Carnaval a
la fàbrica, Suburbana, Les Luthiers, Random, Duble Buble, Tots Dansen, Tricicle,
Rozalen, Sense Sal, Més enllà dels miralls
i Black music per als més menuts.
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Descomptes
-50%

-15%

-10%

Menys de 16 anys
Per als espectacles
infantils i familiars.
Joves entre 18 i 29
anys, promocions
puntuals #SecretJove.
Consulta les condicions
a la pàgina 7.

– Menys de 26 anys
– Majors de 60 anys
– Estudiants
– Família: nombrosa i/o
monoparental
– Persones amb
diversitat funcional
– Persones a l’atur
– Consulta si la teva
entitat o associació està
adscrita a un conveni de
col·laboració.

Amb el carnet de les
Biblioteques de la Diputació.

5€
Estudiants de música
i arts escèniques.
Demaneu el codi a l’escola o a l’equipament
per fer la compra per
Internet.

-20%

x10+1
Organitza un grup de
10 o més persones i
obtindràs un 20% de
descompte en totes les
entrades. A més, rebràs
una entrada de regal!

-25%

%

Descomptes
per a grups

x20+1
Si sou un grup de més de
20 persones podreu
gaudir del 25% de
descompte en totes les
entrades. A més, rebràs
una entrada de regal!
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Apropa Cultura possibilita que grups en
risc d’exclusió social
accedeixin a la cultura.
Més informació a www.
apropacultura.cat.

Tens entre 18 i 29 anys?
Ara ja no tens excusa!
Amb #SecretJove
els preus són
immillorables
Aquesta temporada el Teatre Auditori
de Granollers, Llevant Teatre, NauB1
i Teatre Auditori de Can Palots reserven un nombre limitat d’entrades a
meitat de preu.
Podràs gaudir del 50% de descompte
#SecretJove en molts espectacles.
No t’adormis, les entrades volaran!

• Reservem un número limitat d’entrades per a cada espectacle.
•L
 a promoció exclou els espectacles
i concerts sense descompte i amb
preus anticipats.
•L
 es entrades són personals
i intransferibles.
•P
 odràs comprar fins a 2 entrades
amb el descompte, sempre i quan
l’acompanyant també tingui entre
18 i 29 anys.
•L
 es entrades es podran recollir
el mateix dia de l’espectacle a
les taquilles una hora abans, i cal
ensenyar el DNI per validar la data de
naixement.

Com?
1. Registra’t al formulari a través de www.escenagran.cat/joves.
2. Nosaltres validarem les teves dades i activarem el 50% de descompte.
3. T’enviarem un correu de confirmació i a partir d’aquí podràs gaudir del descompte #SecretJove que només podràs veure tu en la compra online.

Jove 50%
Descompte
#SecretJove
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Venda d’entrades
Per internet:
www.escenagran.cat
i al web de cada
equipament
Abonaments
a la venda
a partir de dimecres 12
de desembre a les 10 h
Entrades individuals
a partir de dimecres 12
de desembre a les 17 h
Taquilles de cada
equipament
1 hora abans de l’espectacle corresponent

Taquilles
del Teatre Auditori
de Granollers:

Tancat per vacances
dijous 27 i divendres 28
de desembre

Venda exclusiva
d’abonaments
dimecres 12 de
desembre de 10 a 13 h

A partir del 2 de gener
les taquilles estaran
obertes dimecres, dijous
i divendres de 17 a 19.30h

Venda d’entrades
i abonaments
Els dies 12, 13, 14, 19, 20 i
21 de desembre
de 17 a 19.30 h

I si necessites ajuda, truca’ns!
Atenció telefònica: ens trobaràs al 93 840 51 21
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
i de dimecres a divendres
també de 17 a 19.30 h

Totes
les entrades
de la cartellera
escènica a
www.escenagran.cat

€
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@

Registra’t
a Escena grAn!

Portal de venda d’entrades
a través d’Escena grAn
Volem que et sentis com a casa. Per això, et convidem a:

1. Comprar entrades i abonaments per internet. Estalvia’t cues i oblida’t
dels horaris de taquilles.
2. Formar part d’una llista de difusió de correus electrònics exclusiva.
Rebràs informació, promocions, concursos, invitacions i descomptes! Moltes
promocions només les fem via correu electrònic!
3. Participar en activitats 360º, que són propostes gratuïtes al voltant de
l’espectacle: tallers, conferències, xerrades amb artistes... perquè puguis gaudir
i aprofundir en els espectacles fins a on vulguis.

5 passos senzills

1

2

Entra a
www.escenagran.cat

Accedeix a la
ZONA PERSONAL

3A

3B
Si ja has comprat abans, accedeix:
correu electrònic
Contrasenya

registra’t
si no tens compte

4

5

tria l’espectacle
i escull les localitats

€

Passa per la passarel·la
de pagament
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Endinsa’t en
el fascinant
món de les arts
escèniques
i musicals:

Descobreix
les activitats

360º

Temporada
2018-2019
febrer
juny

Presentacions
Xerrades i trobades amb
intèrprets i directors
Assajos oberts
Classes magistrals
i tallers...
—10

Informació
dels equipaments
Com arribar en transport públic:
En tren amb les línies R2 fins a Granollers Centre
o bé R3 fins a Granollers – Canovelles
Sagalés Autobusos (www.sagales.com)
Bus nocturn N73 a partir de les 12 de la nit (consulteu el recorregut).

Teatre Auditori
de Granollers
C. de Torras i Bages, 50
08401 Granollers
T. 93 840 51 21
Fax 93 840 51 22
www.teatreauditoridegranollers.cat
@TAGranollers
teatreauditori
teatreauditori
teatreauditori
degranollers
Objectes perduts:
T. 93 840 51 20
(de dll a dv de 9 a 14h)
Bar restaurant El Gato
Verde. Reserves al
telèfon 93 840 38 36
Horaris: dilluns de 16
a 21 h, de dimarts a
dijous de 12 a 21 h,
divendres i dissabtes
de 12 a 1 h, diumenges
de 12 a 19 h i els dies
d’espectacle fins al tancament del teatre.

Llevant Teatre
C. de Ponent, 60
08401 Granollers
T. 93 849 81 67
www.llevanteatre.cat
@Llevanteatre
Llevanteatre
Llevanteatre
Objectes perduts:
T. 93 849 81 67
(de dll a dv de 9 a 15 h)
Teatre Auditori
Can Palots
C. Barcelona, 8
08420 Canovelles
T. 93 846 80 54
www.canovelles.cat/
canpalots
@AjCanovelles
canpalots
Objectes perduts:
T. 93 846 80 54
(de dll a dv de 16 a 21 h)
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Casa de Cultura Sant
Francesc - Roda
d’Espectacles Infantils
C. d’Espí i Grau, 1
08401 Granollers
T. 93 861 55 98
www.acgranollers.cat
@AcGranollers
AcGranollers
@acgranollers
Sala de concerts
Nau B1 - Roca Umbert
Fàbrica de les Arts
C. de Prat de la Riba, 77
08401 Granollers
T. 93 861 49 41
(de dll a dv de 9 a 14 h)
www.rocaumbert.cat
@rocaumbertfa
Rocaumbert
Objectes perduts:
T. 93 861 49 41
(de dll a dv de 9 a 14 h)
Bar de Roca Umbert
Reserves al telèfon
93 315 75 05
Horaris: de dilluns a
dissabte, de 8 a 24 h.
Diumenges de 9 a 14 h.

El Gato Verde
Molt més que
un restaurant!
Vine a descobrir-ho

Menú de migdia
De dimarts a divendres 11 €
Cap de setmana 18 €

El Gato Verde és un projecte de
la “Fundació APADIS”; una entitat
que actua sense ànim de lucre
des de l’any 1995 per promoure
la integració social i laboral de les
persones amb discapacitat, en
igualtat de drets i oportunitats.

Horari
Dilluns de 16 a 21 h
De dimarts a dijous de 12 a 21 h
Divendres i dissabtes de 12 a 1 h
Diumenges de 12 a 19 h i els dies d’espectacle fins
al tancament del teatre.

Reserves
T. 93 840 38 36
Informació
www.teatreauditoridegranollers.cat
fundacioapadis
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Drama o comèdia?
Música clàssica o moderna?
Circ o dansa?

Escena grAn ofereix espectacles de tots els gèneres:
Tria els que més t’agradin!

Tria el gènere
que més
t’agradi
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Teatre

El preu
Sílvia Munt dirigeix el
darrer èxit d’Arthur Miller
02.02.19—21 h
Més informació pàg. 24
Bollywood, Bombai,
Barcelona
Duo Fàcil i Líquido Teatro
15.02.19—21 h
17.02.19—19 h
Més informació pàg. 30
La noia
de la làmpada
De la companyia
Sala Flyhard
23.02.19—21 h
Més informació pàg. 34
Maremar
Musical de Dagoll Dagom
02.03.19—18 h i 21 h
Més informació pàg. 39
Señor Ruiseñor
De la companyia
Els Joglars
16.03.19—21 h
Més informació pàg. 44

Comèdia
El chico de la última fila
De Juan Mayorga
30.03.19—21 h
Més informació pàg. 51
La Zanja
De la companyia Titzina
Teatro
27.04.19—21 h
Més informació pàg. 57
Mag Marín
Presenta Magia, risas y yo
28.04.19—19 h
Més informació pàg. 60
Nebraska
Premi de Teatre Josep
Ametller i Recull 2012
03.05.19—21 h
04.05.19—21 h
05.05.19—19 h
Més informació pàg. 61
Madame Marie
Dirigida per Frederic
Roda
18.05.19—21 h
19.05.19—19 h
Més informació pàg. 66

Idoti Iranti
Un viatge a Àfrica
22.03.19—21 h
23.03.19—21 h
24.03.19—19 h
Més informació pàg. 47
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Al sud del Paral·lel
Amb l’actor Carlos
Gramaje
03.02.19—19 h
Més informació pàg. 25
Un pedacito de mí
De la companyia
Neus Sanz
09.02.19—21 h
Més informació pàg. 27
Escape Room
Una comèdia de por!
22.02.19—21 h
Més informació pàg. 33
Puppet Pro
De la companyia Tutiplen
i República Tòxica
08.03.19—21 h
10.03.19—19 h
Més informació pàg. 40
Tricicle
Presentació de Hits
18.05.19—18 h i 21 h
Més informació pàg. 65

Viatge
en el temps
Orquestra de Cambra
de Granollers
24.03.19—19 h
Més informació pàg. 49

GPS

Girem Propostes
Singulars

Conferència
espectacular
Una obra de David
Espinosa
15.02.19—21 h
Més informació pàg. 29
Suburbana
Cia. La Conquesta
del Pol Sud
02.03.19—18 h, 19 h,
20 h i 21 h
03.03.19—18 h, 19 h,
20 h i 21 h
Més informació pàg. 38
Random
Circ amb Joel Martí
i Pablo Molina
22.03.19—21 h
Més informació pàg. 46
Nadia
Cia. La Conquesta
del Pol Sud
27.04.19—21 h
Més informació pàg. 56

Dansa
Terrenal
De la companyia LaMov
29.03.19—21 h
Més informació pàg. 50
Dansa al carrer
Mostra d’escoles i grups
de dansa
27.04.19—17.30 h
Més informació pàg. 59

Jonathan Camps
Cicle Carles Riera
26.04.19—20 h
Més informació pàg. 55

Set of sets
De GN|MC Guy Nader
i Maria Campos
04.05.19—21 h
Més informació pàg. 62
Tots Dansen
Coreografia de Joao
Costa Silva
7, 8, 9 i 10.05.19—20 h
Més informació pàg. 63

Música
clàssica
Les sons harmoniques
Cicle Carles Riera
01.02.19—20 h
Més informació pàg. 22
De Catalunya al món
Orquestra de Cambra
de Granollers
10.02.19—19 h
Més informació pàg. 28
Miquel Bernat
Cicle Carles Riera
01.03.19—20 h
Més informació pàg. 36
Carmina Burana
Un clàssic en format 2.0
09.03.19—21 h
Més informació pàg. 43
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El viatge del destí
Orquestra i Cor de
Cambra de Granollers
26.05.19—19 h
Més informació pàg. 69

Òpera

L’elisir d’amore
De Gaetano Donizetti
24.02.19—18 h
Més informació pàg. 35
La bohème
De Giacomo Puccini
12.05.19—18 h
Més informació pàg. 64

Soziedad Alkoholika
Presentació del disc
Sistema Antisocial
16.02.19—23 h
Més informació pàg. 32
Carnaval a la fàbrica
Concert amb Pirat’s
Sound Sistema
+ DJ Animals
02.03.19—23.30 h
Més informació pàg. 37
FemPop
El festival musical que
no vol existir
08.03.19—22 h
Més informació pàg. 41

Música
Ara Malikian
Royal Garage World Tour
20.01.19—19 h
Més informació pàg. 20
Recordem
Un espectacle amb
música, dansa i coral
27.01.19—19 h
Més informació pàg. 21
Els Pets
Presentació del nou disc
SOM
01.02.19—21 h
Més informació pàg. 23
Acústiquem
Presenta el seu nou disc
En tots els sentits
08.02.19—21 h
Més informació pàg. 26

FEMAC 2019
Amb Anna d’Ivori,
Ju i Manu Guix
09.03.19—19 h
Més informació pàg. 42
Les Luthiers
Viejos hazmerreíres
17.03.19—19 h
Més informació pàg. 45
Pau Vallvé
+ Jordi Lanuza
Presentació del nou disc
23.03.19—22 h
Més informació pàg. 48
Doctor Prats
Presentació del nou disc
Venim de lluny
30.03.19—23 h
Més informació pàg. 52

Antonio Orozco
Torna per presentar
Único
16.02.19—21 h
17.02.19—19 h
Més informació pàg. 31
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Albert Pla
Presentació de
l’espectacle Miedo
31.03.19—19 h
Més informació pàg. 53
Revolution
Veus – Cor Infantil Amics
de la Unió
07.04.19—19 h
Més informació pàg. 54
Duble Buble + Slips
El retorn dels dinosaures
27.04.19—22 h
Més informació pàg. 58
Rozalén
Cuando el río suena...
19.05.19—19 h
Més informació pàg. 67
Musicals amb el cor
Amb el Cor Mixt d’Amics
de la Unió
25.05.19—21 h
Més informació pàg. 68
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Benvinguts
a casa
escena
gran.cat

Ara Malikian
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 20.01.19—19 h
Música
Royal Garage World Tour
Aquesta gira recorrerà els garatges de la vida d’Ara
Malikian pels diferents països i farà un recorregut sonor
pels més variats i exòtics estils que van forjar la seva
carrera. Un tour dedicat a l’essència de la música, forjada per anys de viatges al voltant del món descobrint els
sons més característics. Riure, compartir i gaudir de la
cultura musical de cada país des del més profund dels
seus garatges. Són els amics els que acompanyen, motiven i desenvolupen al costat d’Ara la seva nova gira.

Ara Malikian actua per primera
vegada al Teatre Auditori de
Granollers amb la seva orquestra
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FITXA ARTÍSTICA
Ara Malikian, violí
Humberto Armas,
viola
Héctor el Turco,
percussió
Cristina López,
violoncel
Jorge Guillen del
Castillo, violí
Ania Bernaez Abad,
contrabaix
Nantha Kumar, tables
índies
Toni Carmona, guitarra
Sala Gran
Durada 135 minuts
PreuS

49€ Zona A
26€ Zona B
Exclòs de descomptes

Recordem
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 27.01.19—19 h
Música
Un espectacle amb música, dansa i coral
L’Agrupació Sardanista Granollers, la cobla Ciutat de
Granollers, l’Esbart Dansaire de Granollers i la Coral
Emsemble Aedea han reunit esforços per oferir-nos
un concert de sardanes, danses i cançons que formen
part de la cultura musical i folklòrica del nostre país.
L’espectacle porta per nom Recordem, i vol ser un
homenatge als mestres Casals, Ruera, Viladesau, Ros
Marbà i Morera, entre d’altres.

Un entranyable viatge musical
per recordar danses, cançons i
persones de la història del país

FITXA ARTÍSTICA
Cobla Ciutat de
Granollers (Joan
Gomez, direcció)
Esbart Dansaire de
Granollers (Julieta
Torrents i Ariadna Illa,
direcció)
Coral Emsemble
Aedea (Marc Tost,
direcció)
Colla Sardanista
Sala Gran
Durada 105 minuts
PreuS

15€ Zona A
8€ Zona B
#SecretJove

7,5€

Abonaments

3-4: 12€
5-7: 11,25€
+8: 10,5€

A
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Les sons
harmoniques
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 01.02.19—20 h
Música clàssica
Cicle Carles Riera
Les sons harmoniques és un duo que explora la música
francesa, alemanya i ibèrica dels segles XVII i XVIII. En
aquesta ocasió, la violoncel·lista francesa Anne Gaurier
i la clavicembalista Eva del Campo ens acostaran obres
de M. Marais, F. Couperin i A. Forqueray. El duet femení
especialitzat en música antiga participa per primera
vegada en el Cicle Carles Riera organitzat per l’Escola
Municipal de Música Josep M. Ruera.

FITXA ARTÍSTICA
Les sons
harmoniques:
Anne Gaurier, viola
de gamba
Eva del Campo,
clavicèmbal
Sala Petita
Durada 60 minuts
Preu

10€
#SecretJove

5€

Cicle
Carles Riera

Anne Gaurier i Eva del Campo
ens acosten a la bellesa
de la música antiga
Abonaments

3-4: 8€
5-7: 7,5€
+8: 7€

A
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Els Pets
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 01.02.19—21 h
Música
Presentació del seu nou disc SOM
Els Pets tornen a l’escenari del Teatre Auditori per
presentar el seu nou treball discogràfic: SOM. La seva
dilatada trajectòria ha estat el preludi del seu trànsit cap
a un pop cada vegada més refinat i menys festiu. En
aquesta nova gira presentaran un directe que reflectirà
un treball acurat, lluminós, juganer, eclèctic i artesanal. L’afany de proposar un directe nou i exclusiu, amb
una nova formació i una connexió més estreta amb el
públic farà que veure Els Pets sigui un esdeveniment
molt especial.

Els Pets tornen als escenaris amb
un concert exclusiu que promet ser
molt especial
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FITXA ARTÍSTICA
Lluís Gavaldà,
veu i guitarra
Joan Reig,
bateria i veus
Falin Càceres, baix
Joan Pau Chaves,
teclat i veus
Jordi Bastida,
guitarra i veus
Marcel Cavallé,
guitarra, teclat i veus
Sala Gran
Durada 90 minuts
Preus

30€ Zona A
15€ Zona B
Exclòs de descomptes

El preu
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 02.02.19—21 h
Teatre
Sílvia Munt dirigeix el darrer èxit d’Arthur Miller
Una història sobre l’enfrontament entre dues persones
que parla de les conseqüències de les nostres decisions. Després de 16 anys sense parlar-se, dos germans
es retroben a les golfes de la casa familiar. Properament, la casa ha de ser enderrocada i han d’examinar
els objectes dipositats sota una capa de pols. Però
aquestes velles andròmines no són l’única cosa que hi
ha a la casa: també hi ha molts records, fantasmes que
faran pensar els protagonistes en com podrien haver
estat les coses si haguessin pres unes altres decisions.

Una obra protagonitzada per
Pere Arquillué, Ramon Madaula,
Lluís Marco i Rosa Renom

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Arthur Miller
Direcció: Sílvia Munt
Interpretació: Pere
Arquillué, Ramon
Madaula, Lluís Marco
i Rosa Renom
Sala Gran
Durada 105 minuts
Preus

25€ Zona A
12€ Zona B
#SecretJove

12,5€

Abonaments

3-4: 20€
5-7: 18,75€
+8: 17,5€

A
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Al sud del
Paral·lel

FITXA ARTÍSTICA
Interpretació: Carlos
Gramaje i Queralt
Albinyana
Guió: Xavi Morató
Amb la col·laboració de
Dagoll Dagom

Llevant Teatre
Diumenge 03.02.19—19 h
Comèdia musical
Amb l’actor Carlos Gramaje
Comèdia musical basada en la trajectòria de Carlos
Gramaje, un dels actors més representatius de la història del teatre musical a Catalunya per la seva trajectòria
amb Dagoll Dagom. Un espectacle carregat de simbolismes i màgia, amb personatges i cançons de musicals
que formen part de la nostra memòria teatral col·lectiva: Mar i Cel, Poe, Flor de Nit, Boscos endins i Aloma,
entre d’altres. En aquest viatge Gramaje estarà acompanyat de la cardedeuenca Queralt Albinyana.

Durada 85 minuts
Preu

15€
#SecretJove

7,5€

Humor, enginy i talent en un
espectacle sobre els musicals

Abonaments

3-4: 12€
5-7: 11,25€
+8: 10,5€

A
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Acústiquem
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 08.02.19—21 h
Música
Presenta el seu nou disc En tots els sentits
Acústiquem presenta el seu segon treball En tots els
sentits. Miquel Fernández es reinventa amb un nou
llenguatge més narratiu, més quotidià i directe, amb el
qual tracta tot tipus de possibles realitats i personatges
en deu cançons. El disc, que ha comptat amb la col·laboració de Glòria Maurel a la bateria, Dimas Corbera al
baix, Laia Martínez Gelabert al violoncel i veus, i amb
la col·laboració especial d’Elena Oliver, presenta en
format banda les composicions del músic nascut a
Canovelles.

Miquel Fernández, un dels
components d’In Crescendo,
presenta nou disc en format banda

FITXA ARTÍSTICA
Acústiquem
Miquel Fernández,
veu i guitarra
Laia Martínez
Gelabert, violoncel
i veu
Gloria Maurel, bateria
Dimas Corbera, baix
Sala Petita
Durada 70 minuts
Preu

10€
#SecretJove

5€

Abonaments

3-4: 8€
5-7: 7,5€
+8: 7€

A
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Un pedacito
de mí
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 09.02.19—21 h
Teatre
De la companyia Neus Sanz
Un pedacito de mí neix de la història que amaga una
foto en blanc i negre en la qual es pot veure la Neus
quan era dins d’una paperera. La història és un monòleg sobre les esbojarrades històries de la Neus i la seva
família. Això és el que trobarem en aquest espectacle,
històries quotidianes que li poden passar a qualsevol
explicades des d’una perspectiva totalment còmica.

Una història íntima i personal,
explicada a cau d’orella,
que et pessiga el cor

FITXA ARTÍSTICA
Text i interpretació:
Neus Sanz
Durada 60 minuts
Espectacle en castellà
Preu

12€
#SecretJove

6€

Abonaments

3-4: 9,6€
5-7: 9€
+8: 8,4€

A
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De Catalunya
al món
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 10.02.19—19 h
Música clàssica
Orquestra de Cambra de Granollers
Aquest concert té com a fil conductor la música del
segle XX per a conjunt de corda. El lirisme melangiós
i sever de Sibelius es contraposarà a la frescor enjogassada del quartet Ambients, de Josep Maria Ruera;
Estampas Nocturnas del mexicà Manuel Ponce contrastarà amb la Provença, l’Havana i Nova York, màgicament evocades per Xavier Montsalvatge. El viatge ens
portarà a països com el Japó, Colòmbia o Argentina, on
gaudirem de Yoshimatsu, Toldrà, Bertran i Piazzolla.

Un viatge arreu del món en el qual
podrem gaudir d’obres de Ruera,
Montsalvatge, Toldrà i Bertran

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
Sala Gran
Durada 90 minuts
Preus

20€ Zona A
10€ Zona B
#SecretJove

10€

ACTIVITATS 360º
Viu l’orquestra!
Dijous 07.02 – 11.45 h
Conferència de Xavier
Chavarria, musicòleg
Diumenge 10.02 – 18 h
L’Orquestra de
Cambra de Granollers
és resident al Teatre
Auditori de Granollers

Abonaments

3-4: 16€
5-7: 15€
+8: 14€

A
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Conferència
espectacular
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 15.02.19—21 h
Teatre
Una obra de David Espinosa
Una particular classe magistral sobre les arts escèniques multidisciplinàries, que combina la paraula amb la
manipulació d’objectes, l’acció coreogràfica i el teatre
d’ombres. Un recorregut audiovisual per la història del
teatre no convencional a Catalunya i a la resta d’Europa a través de les vivències de l’artista escènic David
Espinosa, que creu que ha arribat el moment de fer
recompte de la seva trajectòria.

Un repàs i un homenatge als
artistes que han marcat la
trajectòria de David Espinosa
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FITXA ARTÍSTICA
Direcció:
David Espinosa
Interpretació:
David Espinosa
Col·laboració:
Àfrica Navarro
Música:
Santos Martínez
Sala Oberta
Durada 50 minuts
Preu

5€ Preu únic
Exclòs de descomptes

Bollywood,
Bombai,
Barcelona
Llevant Teatre
Divendres 15.02.19—21 h
Diumenge 17.02.19—19 h
Teatre

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Marc
Rosich
Direcció: Juanjo
Cuesta i Dueñas
Interpretació: Abel
Reyes i Alabart, Marc
Tarrida i Aribau,
Francesc Marginet i
Sensada
Durada 80 minuts
Preu

15€
#SecretJove

De la companyia Duo Fàcil i Líquido Teatro
Tres ballarins de Bombai arriben a Barcelona a la recerca d’una vida millor i s’enfronten a totes les peripècies
que suposa aquest xoc cultural. Des del seu petit pis
recordaran tot allò viscut al seu país. Inspirats en el més
pur estil de Bollywood, l’obra s’aproxima al drama de la
migració, des d’una mirada càlida i amable. Una combinació de músiques, balls i colors de la companyia que
la temporada passada ens va portar “Y me morí”.

Espectacle envoltat de dansa,
colors, música i molt d’humor

7,5€

ACTIVITATS 360º
Sopar a escena
després de la funció
del 15.02. Viatge
culinari a l’Índia.
Reserves (15€) a
info@llevanteatre.cat
Conversa amb
la companyia en
finalitzar l’espectacle
diumenge 17.02

Abonaments

3-4: 12€
5-7: 11,25€
+8: 10,5€

A
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Antonio
Orozco
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 16.02.19—21 h
Diumenge 17.02.19—19 h
Música
Torna per presentar Único 2a temporada
Nascut de la part més fosca i difícil de la vida, amb un
gran esperit de supervivència i l’indiscutible objectiu
d’entretenir els sentits, arriba la nova proposta d’Orozco: Único. No és un concert, no és una obra de teatre,
no és una pel·lícula, no és prosa ni tampoc és poesia.
Único parla de tu, de la teva vida, de les teves emocions
i també de les teves pors. Único no és ni més ni menys
que una part meravellosa de la teva vida.

Antonio Orozco torna amb la
segona part de l’exitosa gira Único,
premiada amb un disc de platí
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FITXA ARTÍSTICA
Antonio Orozco, idea
original i veu
John Caballés,
direcció musical
John Caballés i J.J.
Caro, arranjaments
Marcos Orozco,
bateria i percussió
Pedro Javier
Hermosilla, guitarra,
teclat i cors
J. J. Caro, piano, teclat
i cors
John Caballés,
guitarra, teclat i cors
Àngela Puertas
i Albert Riballo,
interpretació
Sala Gran
Durada 90 minuts
Preus

35€ Zona A
20€ Zona B
Exclòs de descomptes
Entrades exhaurides!

Soziedad
Alkoholika
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 16.02.19—23 h
Música
Presentació del disc Sistema Antisocial
Soziedad Alkoholika va llançar el seu darrer àlbum Sistema Antisocial l’any 2017 i va tornar als escenaris a oferir
un directe amb tota una descàrrega de poder sonor.
En el seu so combinen thrash, hardcore i metal com
només ells saben fer-ho. Cançons contundents i textos
explícits que colpegen sense concessions i que mantenen el seu segell personal: lletres corrosives i explícites,
plenes de compromís social i denúncia directa.

Un dels grups mítics de l’escena
metal, hardcore i thrash del país
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FITXA ARTÍSTICA
Juan, veu
Jimmy, guitarra
Pirulo, baix
Iñigo, guitarra
Alfred, bateria
Durada 90 minuts
Preu

16€ anticipada
19€ mateix dia
Exclòs de descomptes

Escape Room
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 22.02.19—21 h
Teatre
Una comèdia de por!
Dues parelles d’amics de tota la vida queden per fer
una Escape Room (el joc de moda del moment) al
barri d’Hostafrancs on recentment s’ha trobat, en un
contenidor, el cadàver d’un home esquarterat... Els
quatre amics es pensen que els espera un joc divertit
per passar l’estona, però tan bon punt la porta de l’habitació es tanca al seu darrere, comencen a passar coses
estranyes. Sortir d’aquella “escape room” no serà gens
fàcil, i el joc es convertirà en un infern. Encara que no
ho sembli, això és una comèdia... una comèdia de por!

Una obra protagonitzada per
Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila
i Paula Vives

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Joel Joan i
Héctor Claramunt
Interpretació: Joel
Joan, Àgata Roca,
Oriol Vila i Paula Vives
Sala Gran
Durada 90 minuts
PreuS

25€ Zona A
12€ Zona B
#SecretJove

12,5€

Abonaments

3-4: 20€
5-7: 18,75€
+8: 17,5€

A
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La noia
de la làmpada
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 23.02.19—21 h
Teatre
De la companyia Sala Flyhard
L’Alba està a punt de complir el seu somni: fer-se un
nom dins del món laboral. Ho té a tocar i ella està preparada. Però es queda embarassada i això, sense voler,
ho canvia tot. Sempre ens han dit que quan siguem
pares serà la millor experiència de la nostra vida però
què passaria si aquest embaràs vingués quan estàs a
punt de complir el teu somni vital i la decisió de tenir
aquest fill pogués trencar tota la teva ambició laboral
en un futur?

Una sacsejada a la visió de la
maternitat idíl·lica i idealitzada

FITXA ARTÍSTICA
Text i direcció:
Marta Aran
Interpretació: Oriol
Casals, Lara Díaz,
Andrea Portella i
Marta Vila
Durada 85 minuts
Preu

12€
#SecretJove

6€

Abonaments

3-4: 9,6€
5-7: 9€
+8: 8,4€

A

—34

L’elisir
d’amore
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 24.02.19—18 h
Òpera
Una òpera de Gaetano Donizetti
Una de les òperes còmiques i romàntiques més delicioses de la història del gènere. L’elisir d’amore de Gaetano
Donizetti, últim representant de l’òpera bufa italiana,
farà tornar a escena els Amics de l’Òpera de Sabadell
per explicar-nos la història de Nemorino, el noi ingenu
que segueix creient en elixirs d’amor per conquistar
la seva estimada Adina. Tendresa i picardia es donaran
la mà gràcies a la música original i fresca de Donizetti
en el nou i ambiciós muntatge del Cicle d’Òpera
a Catalunya.

Enamoreu-vos en tastar L’elisir
d’amore de Donizetti, una deliciosa
alenada d’aire fresc!

FITXA ARTÍSTICA
Cor Amics de l’Òpera
de Sabadell
Orquestra Simfònica
del Vallès
Direcció d’orquestra:
Santiago Serrate
Direcció del cor:
Daniel Gil de Tejada
Direcció d’escena:
Carles Ortiz
Interpretació: Núria
Vilà, César Cortés,
Manel Esteve, Juan
Carlos Esteve i Laura
Obradors
Producció i
organització:
Associació d’Amics
de l’Òpera de
Sabadell per Òpera
de Catalunya
Sala Gran
Durada 3 hores i 30
minuts aprox.
Preus

50€ Zona A
25€ Zona B
#SecretJove

25€

ACTIVITATS 360º
Presentació a càrrec
de Marc Heilbron
Diumenge 24.02 – 17 h

Abonaments

3-4: 40€
5-7: 37,5€
+8: 35€

A
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Miquel Bernat
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 01.03.19—20 h
Música clàssica
Cicle Carles Riera
Miquel Bernat és el percussionista creador del grup
Drumming: Grupo de Percussão, l’any 1999 a Porto.
Apassionat per la música nova, Miquel Bernat ha treballat amb nombrosos compositors, els quals li han
dedicat obres i han contribuït així a l’expansió del
repertori contemporani per a la percussió. Com a músic de gran versatilitat, ha tocat amb l’Orquestra Ciutat
de Barcelona i amb la Royal Concertgebouw Orchestra
d’Amsterdam, entre d’altres, i és convidat regularment a
sales de concerts com l’Òpera de París o la Cité de
la Musique.

Un concert que ens endinsarà en el
món de la percussió del segle XX!

FITXA ARTÍSTICA
Miquel Bernat,
percussió
Sala Petita
Durada 60 minuts
Preu

10€
#SecretJove

5€

Cicle
Carles Riera

Abonaments

3-4: 8€
5-7: 7,5€
+8: 7€

A
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Carnaval
a la fàbrica
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 02.03.19—23.30 h
Música
Nit de Carnaval amb el millor sound system
Pirat’s Sound Sistema, el sound system de reggae en
català per excel·lència, celebra 15 anys de trajectòria
amb la publicació del seu quart disc Remena (2018).
Després de 5 anys de silenci discogràfic des del seu
darrer treball Em bull la sang el 2012, el trio de Sants ens
presenta una nova col·lecció de 10 temes que viatgen
de l’ska al dancehall passant pel reggae, jugant amb
sabors orgànics i digitals a parts iguals.

Concert amb Pirat’s Sound
Sistema +DJ Animals
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FITXA ARTÍSTICA
Pirat’s Sound Sistema:
Joan Soto
Segi Deteià
Josep Arimont
Durada 90 minuts
Majors de 18 anys
Preu

6€ anticipada
8€ mateix dia
Exclòs de descomptes
Organitza:
Jovent Ignorat
Amb el suport de:

Suburbana
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte i diumenge 02 i 03.03.19
—18 h, 19 h, 20 h i 21 h
Instal·lació participada
Cia. La Conquesta del Pol Sud
Com veu Granollers una persona immigrada que recull
cartró per la ciutat? La Conquesta del Pol Sud porta
al teatre una instal·lació que combinarà dues mirades
sobre Granollers: la d’una persona que es dedica a la
recollida del cartró i la del públic assistent. El projecte
busca el contrast entre la societat benestant i local
del territori i la visió de l’estranger i el supervivent. Una
visita comentada a la instal·lació suburbana creada al
Teatre Auditori que no et deixarà indiferent.

Dues visions contraposades sobre
una ciutat: què veiem a través dels
ulls d’una persona immigrada?
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FITXA ARTÍSTICA
Cia. La Conquesta
del Pol Sud
Direcció: Carles
Fernández Giua
i Eugenio Szwarcer
Sala Oberta
Durada 35 minuts
Preu

3€ Preu únic
Exclòs de descomptes

Companyia convidada
de la temporada
2018-2019 del
Teatre Auditori
de Granollers

Maremar
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 02.03.19—18 h i 21 h
Musical
De Dagoll Dagom
Maremar és la història d’un pare, una mare i una filla que
lluiten per a retrobar-se, una de tantes històries en què
la crueltat de la guerra fa separar famílies. Amb música
i lletres inspirades en les cançons de Lluís Llach, l’obra
està basada en la història de Pèricles, príncep de Tir, de
William Shakespeare i es presenta com un autèntic cant
a l’amor familiar i una delicada metàfora sobre la vida,
explicada amb un viatge a través del mar.

Un viatge ple de sentiments, que
t’atrapa i t’arriba molt endins

FITXA ARTÍSTICA
Direcció:
Joan Lluís Bozzo
Direcció musical,
arranjaments i noves
creacions:
Andreu Gallén
Direcció coreogràfica:
Ariadna Peya
Dramatúrgia: Jofre
Borràs, Joan Lluís
Bozzo, Anna Rosa
Cisquella, Andreu
Gallén, Miquel Periel
i Ariadna Peya
Interpretació: Roger
Casamajor, Cisco
Cruz, Anna Castells,
Mercè Martínez,
Aina Sánchez, Marc
Soler, Marc Pujol,
Elena Tarrats i Marc
Vilajuana
Sala Gran
Durada 100 minuts
Preus

32€ Zona A
20€ Zona B
#SecretJove

16€

ACTIVITATS 360º
Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

Abonaments

3-4: 25,6€
5-7: 24€
+8: 22,4€

A
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Puppet Pro
Llevant Teatre
Divendres 08.03.19—21 h
Diumenge 10.03.19—19 h
Teatre

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Lídia Clua
Direcció: Miquel
Nevado i Lídia Clua
Interpretació: Lídia
Clua i Miquel Nevado
Durada 60 minuts
Preu

10€

De la companyia Tutiplen i República Tòxica
La improvisació ha arribat al món dels titelles per a
adults, per què? us preguntareu. Era necessari? Doncs
sí! La precarietat laboral ha obligat a crear un espectacle com aquest. Els titelles són manipulables: no cobren, no se’ls ha de donar d’alta a la seguretat social, no
necessiten dietes, ocupen poc espai i estan disposats
a fer-ho tot. Un improshow diferent, irreverent i molt
divertit. Un espectacle en què el públic proposa una
situació i els titelles improvisen pels descosits.

Un espectacle d’improvisació
en què els titelles estan disposats
a fer de tot!

#SecretJove

5€

Abonaments

3-4: 8€
5-7: 7,5€
+8: 7€

A
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FemPop

FITXA ARTÍSTICA
Artistes per determinar
Durada 90 minuts

El festival musical
que no vol existir

Preu

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Divendres 08.03.19—22 h
Música

10€
#SecretJove

5€

FemPop celebra el Dia de la Dona
FemPop és un festival que no vol existir. Un puny alçat
contra la terrible desigualtat que regna en la indústria musical, en la qual només el 15% dels artistes de
festivals són dones o bandes que inclouen dones en
la seva formació principal. Per això el festival celebra el
Dia Internacional de la Dona decantant la balança cap a
l’altre costat: a FemPop solament tocaran dones. Seran
3 concerts íntims a 3 llocs únics de la fàbrica.

3 concerts íntims en 3 llocs únics
de la fàbrica

Abonaments

3-4: 8€
5-7: 7,5€
+8: 7€

A
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FEMAC 2019
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 09.03.19—19 h
Música moderna
Amb Anna d’Ivori, Ju i Manu Guix
La sisena edició del FEMAC (Festival de Música Acústica de Canovelles) arriba en plena forma amb tres
artistes nacionals de primera fila. Manu Guix, un dels
grans intèrprets i compositors del país, ens presenta
en format acústic les cançons de la seva discografia,
fent especial atenció al seu últim treball Després de tot.
L’osonenca Ju ens porta el seu segon disc, Bandera
Blanca, de caràcter social i reivindicatiu, i Anna d’Ivori
ens acosta històries properes i cants d’esperança amb
el seu primer treball Rere els vidres.

Una proposta musical realment
dolça i íntima

FITXA ARTÍSTICA
Direcció del festival:
Miquel Fernández
Anna d’Ivori (19h):
Anna d’Ivori, teclat
i veu
Adrià Mort, percussió
Ju (20h):
Judit Puigdomènech
(Ju), veu
Ricard Puigdomènech, guitarra
Rai Bonvehí, teclat
Manu Guix (21 h):
Manu Guix, piano i veu
Durada 180 minuts
Preu

12€
#SecretJove

6€

Abonaments

3-4: 9,6€
5-7: 9€
+8: 8,4€

A
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Carmina
Burana
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 09.03.19—21 h
Música clàssica
Un clàssic en format 2.0
Carmina Burana és una cantata profana composta
per Carl Orff, basada en textos poètics del segle XVIII
que lloen les passions més terrenals de l’ésser humà.
Una obra controvertida i polèmica però que s’ha acabat
convertint en un exitós clàssic de la música del segle
XX. La versió que sentirem té una dramatúrgia i una posada en escena espectaculars, amb un fort component
visual que alimenta la potència de la música i converteix l’espectacle en un viatge per als sentits.

Torna Carmina Burana,
un espectacle musical i visual
en majúscules
Abonaments

3-4: 17,6€
5-7: 16,5€
+8: 15,4€

A

FITXA ARTÍSTICA
Cor de Cambra de
Granollers (Josep Vila
Jover, direcció)
Cor Jove Amics de la
Unió (Marta
Dosaiguas, direcció)
Coral Cantiga (Pep
Prats, direcció)
Cor mixt Amics de la
Unió (David Gómez,
direcció)
Cor Participatiu (David Gómez, direcció)
Petits Cantors Amics
de la Unió (Marta Dosaiguas, direcció)
Percussions de
Barcelona:
Piano: Josep Surinyach i Eric Ledesma
Funambulisme:
Mariona Moya
Direcció d’art i dramatúrgia: FRAU – Recerques visuals (Vicenç
Viaplana i Helena
Pielias)
Direcció: Josep Vila
Jover
Sala Gran
Durada 60 minuts
Espectacle recomanat
a partir de 12 anys
Preus

22€ Zona A
10€ Zona B
#SecretJove

11€

ACTIVITATS 360º
Viu el Cor!
Div. 08.03 – 20.30 h
Conferència prèvia
amb Xavier Chavarria
Dissabte 09.03 – 20 h
El Cor de Cambra de
Granollers és resident
al Teatre Auditori de
Granollers
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Señor
Ruiseñor
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 16.03.19—21 h
Teatre
De la companyia Els Joglars
A Señor Ruiseñor l’enfrontament i els conflictes se succeeixen amb ferocitat, sarcasme i humor. La grolleria
davant de la subtilesa, la pornografia davant l’erotisme,
la ignorància populista en front del coneixement. La
companyia Els Joglars presenta a Catalunya l’espectacle teatral escrit i dirigit per Ramon Fontserè sobre la
figura del pintor, escriptor i dramaturg català Santiago
Rusiñol.

La companyia catalana reflexiona
sobre el passat i el present

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Ramon
Fontserè
Dramatúrgia: Ramon
Fontserè, amb la
col·laboració d’Alberto
Castrillo- Ferrer i
Dolors Tuneu
Direcció d’escena:
Alberto Castrillo
Interpretació: Ramon
Fontserè, Pilar Sáenz,
Dolors Tuneu, Xevi
Vilà, Juan Pablo
Mazorra i Rubén
Romero
Durada 90 minuts
Espectacle en castellà
Preu

18€
#SecretJove

9€

Abonaments

3-4: 14,4€
5-7: 13,5€
+8: 12,6€

A
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Les Luthiers
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 17.03.19—19 h
Teatre i música
Viejos hazmerreíres
El show inclou algunes de les millors obres dels
cinquanta anys de carrera de Les Luthiers. Fragments
d’espectacles memorables com Los Premios Mastropiero, Todo por que Rías, Por Humor al Arte i Lutherapia,
renovats per formar part d’una absurda transmissió
de ràdio, la recordada i hilarant “Radio Tertúlia, nuestra
opinión ... y la TULIA “. Els espectadors podran tornar
a veure en directe peces mítiques com la sarsuela Las
Majas del Bergantín o Quién mató a Tom McCoffee, tot
presentat pels habituals disbarats de Ramírez i Murena,
els locutors de Ràdio Tertúlia.

Per primera vegada a Granollers,
el mític grup d’humor Les Luthiers!
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FITXA ARTÍSTICA
Lletra, música,
arranjaments i direcció:
Carlos López Puccio,
Jorge Maronna,
Marcos Mundstock,
Carlos Núñez Cortés
i Daniel Rabinovich.
Interpretació: Carlos
López Puccio, Jorge
Maronna, Marcos
Mundstock, Horacio
Tato Turano, Martín
O´Connor i Tomás
Mayer-Wolf
Sala Gran
Durada 110 minuts
Espectacle en castellà
PreuS

80 € Zona A
40€ Zona B
Exclòs de descomptes

Random

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i interpretació:
Joel Martí i Pablo
Molina

Teatre Auditori de Granollers
Divendres 22.03.19—21 h
Circ
De Joel Martí i Pablo Molina
Amb aquest primer muntatge, Joel Martí i Pablo Molina,
destacats artistes emergents europeus, busquen la
frescor escènica i una sinceritat gairebé cruel, al mateix
temps que porten a escena diferents situacions ordinàries fins a l’extrem. Una història no creïble sobre les
seves vides i sobre el teatre. Dos amants del risc que
ens divertiran amb les seves situacions absurdes
i estrambòtiques de la forma més natural possible.

Dos intèrprets, diàlegs
pertorbadors i una realitat
que ens superarà a tots
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Sala Oberta
Durada 60 minuts
Preu

5€ Preu únic
Exclòs de descomptes
ACTIVITATS 360º
Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

Idoti Iranti
Llevant Teatre
Divendres 22.03.19—21 h
Dissabte 23.03.19—21 h
Diumenge 24.03.19—19 h
Teatre
Un viatge a Àfrica
Una convenció internacional de noves tecnologies té
lloc molt a prop d’una de les deixalleries més grans del
món, situada a l’Àfrica. Aquest és el context en què es
desenvolupa Idoti Iranti, un diàleg frenètic, amb tocs
futuristes, dirigit per Gerard Oms, que denuncia el manteniment d’un benestar privilegiat a l’hemisferi nord en
detriment de l’hemisferi sud. El text, guanyador del VI
Cicle de lectures dramatitzades de l’AADPC, Fundació
AISGE i Fundació Romea, s’estrena a Granollers.

Drama social que ens transporta
a un món oníric de somnis i records

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Gerard Oms
Dramaturgia: Eu
Manzanares
Interpretació: Eu
Manzanares i Xavier
Teixidó
Producció:
Producciones de la
Pradera
Durada 75 minuts
Preu

15€
#SecretJove

7,5€

ACTIVITATS 360º
Sopar a escena
després de la funció
del 22.03. Viatge
culinari a l’Àfrica.
Reserves (15€) a
info@llevanteatre.cat
Conversa amb
la companyia en
finalitzar l’espectacle

Abonaments

3-4: 12€
5-7: 11,25€
+8: 10,5€

A
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Pau Vallvé
+ Jordi Lanuza
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 23.03.19—22 h
Música
Presentació de nou disc
Pau Vallvé, autor de conegudes músiques d’anuncis i
pel·lícules, torna als escenaris amb un nou disc, el 16è
de la seva carrera i el 5è signat sota el seu nom. El concert forma part de la seva nova gira, que serà elèctrica,
amb banda, i en la qual no només sonaran les noves
cançons sinó que també hi haurà espai per a les peces
més destacades de la seva discografia anterior: Diguem
blat!; Benvingut als Pirineus, Un gran riu de fang, Amic
dels cirerers o Per sempre.

Una nit de música
amb doble sessió!

FITXA ARTÍSTICA
Pau Vallvé, veu
i guitarra
Resta de músics
per confirmar
Jordi Lanuza veu
i guitarra
Durada 120 minuts
Hora del concert:
Jordi Lanuza 22 h
Pau Vallvé 23 h
Preu

12€
#SecretJove

6€

Abonaments

3-4: 9,6€
5-7: 9€
+8: 8,4€

A
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Viatge
en el temps
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 24.03.19—19 h
Música clàssica
Concerts de Brandenburg
Orquestra de Cambra de Granollers
J. S. Bach va composar els Concerts de Brandenburg
l’any 1721, mentre treballava a la cort de Cöthen (Alemanya). La cort disposava d’una orquestra amb 18 músics
que va permetre Bach experimentar amb la nova manera de fer música que arribava d’Itàlia, l’stile concertato.
Els Concerts de Brandenburg són una exhibició de les
possibilitat que oferia aquell nou estil: però Bach va
més enllà, i el porta al seu punt màxim de perfecció
tècnica, formal i expressiva.

Els concerts de Brandenburg,
una mostra de perfecció tècnica

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi,
direcció
Sala Gran
Durada 90 minuts
Preus

20€ Zona A
10€ Zona B
#SecretJove

10€

ACTIVITATS 360º
Viu l’orquestra!
Dijous 21.03 – 11.45 h
Teatre Auditori de
Granollerrs
Conferència prèvia
a càrrec de Xavier
Chavarria, musicòleg
Diumenge 24.03 – 18 h
L’Orquestra de
Cambra de Granollers
és resident al Teatre
Auditori de Granollers

Abonaments

3-4: 16€
5-7: 15€
+8: 14€

A
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Terrenal
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 29.03.19—21 h
Dansa
De la companyia LaMov
Terrenal és la nova producció de LaMov, companyia
aragonesa de dansa que, amb seu a Saragossa, dirigeix
Víctor Jiménez des de 2008. El director i coreògraf
madrileny parteix de la captivadora música del Rèquiem de Mozart i d’una composició creada per Jorge Sarnago per intentar expressar, amb les seves línies pures
i neoclàssiques, l’ideal de la companyia que dirigeix: la
recerca de la bellesa mitjançant els moviments.

Terrenal parla de la relació entre
la vida i la mort, de sentiments
contraris i de trivialitats fascinants

FITXA ARTÍSTICA
Direcció i coreografia:
Víctor Jiménez
Ballarins: Maria Sordo,
Mattia Furlan, Elena
Gil, Alain Rivero,
Paula Rodríguez,
David Serrano,
Imanol López, Jimena
Martínez i Fàtima
Alcántara
Durada 70 minuts
PreuS

22€ Zona A
12€ Zona B
#SecretJove

12€

ACTIVITATS 360º
Presentació
a càrrec del Col·lectiu
Recomana – 20 h
Conversa en finalitzar
l’espectacle

Abonaments

3-4: 17,6€
5-7: 16,5€
+8: 15,4€

A
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El chico de
la última fila
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 30.03.19—21 h
Teatre
De Juan Mayorga
A El Chico de la última fila, els exercicis de redacció
d’un jove alumne de literatura esdevenen una mena de
xarxa de realitat-ficció de la qual ni el seu professor no
podrà escapar; ni ell ni la seva dona que, a poc a poc,
queda atrapada per la força de fascinació, l’aparent
perillositat i l’expectativa d’aquells textos. Un poder que
ultrapassa l’aula per ficar-se a casa del professor, en
la seva intimitat, al seu cap i al seu cor i també al dels
lectors i espectadors.

Una obra de misteri que succeeix
entre dos espais que són a la
vegada de trobada i de conflicte

FITXA ARTÍSTICA
Autoria: Juan Mayorga
Direcció: Andrés Lima
Interpretació: Sergi
López, Míriam Iscla,
David Bagés, Anna
Ycobalzeta, Guillem
Barbosa i Arnau
Comas
Sala Gran
Durada 90 minuts
Espectacle en castellà
PreuS

25€ Zona A
12€ Zona B
#SecretJove

12,5€

ACTIVITATS 360º
Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

Abonaments

3-4: 20€
5-7: 18,75€
+8: 17,5€

A
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Doctor Prats
+ Grup Teloner

Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 30.03.19—23 h
Música
Presentació del nou disc Venim de lluny
El nou disc de Doctor Prats és un reflex perfecte del
moment actual com a grup i també com a poble. Una
aturada per mirar enrere i poder seguir endavant. Musicalment, aquest disc és una explosió festiva però diferent a tot el que havien fet fins ara, un disc que explora
fins al final una multitud d’estils sense cap prejudici.
Una proposta optimista, lluminosa, però alhora realista
i crítica, en la qual l´electrònica segueix ben vigent.
Venim de lluny relata una història d’un grup que porta
tres anys a la carretera.

Una hora abans del concert,
vine a gaudir del grup teloner!

FITXA ARTÍSTICA
Mark-e Riera,
veu i guitarra
Miki Santamaria,
baix i cors
Ramon Figueras,
trompeta i cors
Guillem Boltó,
trombó i cors
Oriol Cors,
bateria i cors
Víctor Martínez,
teclats
Josep Jaume Rey,
guitarra elèctrica i cors
Durada 120 minuts
Hora del concert:
Grup teloner 22 h
Doctor Prats 23 h
Preu

14€
#SecretJove

7€

Abonaments

3-4: 11,20€
5-7: 10,50€
+8: 9,80€

A
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Albert Pla
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 31.03.19—19 h
Música
Presentació de l’espectacle Miedo
Un viatge íntim per totes les etapes de l’home, des de la
infància fins a més enllà de la vida terrenal, carregat de
sensacions, emocions i sentiments nascuts del fantasma que habita en la nostra ment, alimentat pels nostres
pensaments: la por. Una peça de teatre musical,
concert o recital teatralitzat, que convida l’espectador
a fer un repàs carregat d’ironia pels temors humans
quotidians.

Un espectacle multimèdia
sobre la por, de sorprenent
bellesa poètica

FITXA ARTÍSTICA
Pepe Miravete,
direcció
Albert Pla, guitarra
i veu
Albert Pla i Raül
Refree, música
i cançons
Mondongo, disseny
d’art
Sala Gran
Durada 90 minuts
Preus

28€ Zona A
15€ Zona B
#SecretJove

14€

Abonaments

3-4: 22,4€
5-7: 21€
+8: 19,6€

A
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Revolution
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 07.04.19—19 h
Música
Veus – Cor Infantil Amics de la Unió
Revolution és una proposta estimulant, plena de vitalitat
i amb coreografies espectaculars, creada a partir dels
musicals més cèlebres: Els Miserables; Hairspray; Rent;
El Príncep d’Egipte o El rei lleó. Totes aquestes músiques tenen en comú l’esperit de reivindicació, de
rebel·lia i de lluita, i l’anhel de justícia i de llibertat.
La direcció de l’espectacle anirà a càrrec de la prestigiosa Panda van Proosdij, ballarina i directora d’escena
neerlandesa, experta en teatre musical i en el treball
amb formacions joves.

Un concert per gaudir dels
números més brillants dels
musicals de Broadway

FITXA ARTÍSTICA
Veus – Cor Infantil
Amics de la Unió
(Josep Vila Jover,
direcció)
Cor Jove Amics
de la Unió (Marta
Dosaiguas, direcció)
Joan Vidal Quintet
Direcció i coreografia:
Panda van Proosdij
Sala Gran
Durada 90 minuts
Preus

15€ Zona A
8€ Zona B
#SecretJove

7,5€

ACTIVITATS 360º
Viu el Cor!
Div. 05.04 – 20.30 h
Teatre Auditori
de Granollers
Conferència prèvia
a càrrec de Xavier
Chavarria, musicòleg
Diumenge 07.04 – 18 h
Veus – Cor Infantil
Amics de la Unió és
resident al Teatre
Auditori de Granollers

Abonaments

3-4: 12€
5-7: 11,25€
+8: 10,5€

A
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Jonathan
Camps

FITXA ARTÍSTICA
Jonathan Camps,
contrabaix
Nicola Moneta,
octobaix
Daniel Garcia, piano

Teatre Auditori de Granollers
Divendres 26.04.19—20 h
Música clàssica

Preu

Cicle Carles Riera
Un concert dedicat al món del contrabaix, i una ocasió
única per poder descobrir l’octobaix, un contrabaix
gegant amb tres cordes. L’italià Nicola Moneta actualment en posseeix l’únic exemplar en funcionament,
amb el que toca regularment en diverses orquestres. El
contrabaixista Jonathan Camps ha tocat com a solista
en orquestres espanyoles i internacionals, i ha estrenat
composicions escrites per a ell, com el Concert per
Contrabaix i Orquestra de Vents de Salvador Brotons.

Els sons i colors de dos grans
instruments de la família de la
corda: el contrabaix i l’octobaix!

Sala Petita
Durada 60 minuts

10€
#SecretJove

5€

Cicle
Carles Riera

Abonaments

3-4: 8€
5-7: 7,5€
+8: 7€

A
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Nadia
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 27.04.19—21 h
Teatre
De la companyia La Conquesta del Pol Sud
Una jove afganesa protagonitza aquest documental escènic per transmetre’ns la seva experiència, una història
que enllaça el seu passat a Kabul amb el seu present a
Barcelona i que projecta una mirada d’esperança cap
al futur. Nadia parla de la Nadia Ghulam, però també
de nosaltres, de les nostres creences, de la informació,
l’amistat, l’educació i la llibertat. Nadia és un diàleg
entre cultures, una nova proposta de teatre documental
de La Conquesta del Pol Sud.

La història real i en primera persona
d’una jove afganesa a la recerca
de la llibertat

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Carles
Fernández Giua
Interpretació: Nadia
Ghulam, Carles
Fernández Giua i
Eugenio Szwarcer
Sala Gran
Durada 80 minuts
Preu

15€
#SecretJove

7,5€

ACTIVITATS 360º
Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle
Companyia convidada

Abonaments

3-4: 12€
5-7: 11,25€
+8: 10,5€

A
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La Zanja
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 27.04.19—21 h
Teatre
De la companyia Titzina Teatro
La cinquena creació de la companyia referent de teatre
contemporani ens parla d’arrels culturals i avantpassats.
De la relació entre dos mons que han compartit una
part de la història, impregnats per les conseqüències
fins avui dia: Amèrica i Europa. Les cròniques de la
trobada entre el descobridor Pizarro i l’últim rei inca
Atahualpa, així com els conflictes miners entre les
multinacionals occidentals i les comunitats natives,
són la base d’aquesta proposta dinàmica, plena d’humor i emoció.

Un relat actual amb la història
col·lectiva d’Europa i Amèrica
de fons

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia, direcció
i interpretació: Diego
Lorca i Pako Merino
Composició musical:
Jonatan Bernabeu
Durada 90 minuts
Espectacle en castellà
Preu

12€
#SecretJove

6€

Abonaments

3-4: 9,6€
5-7: 9€
+8: 8,4€

A
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Duble Buble
+ Slips
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 27.04.19—22 h
Música
El retorn dels dinosaures
Els pioners del pop-rock en català tornen als escenaris
després de 33 anys. Amb la mateixa energia d’abans,
amb el seu so reconeixible i actualitzat, i amb un col·laborador excepcional com és Joan Crosas, component
del grup Els Esquirols, ens porten pop-rock en un
terreny ballable propi del tecno pop-rock. D’altra banda,
Slips és un grup de música que cuina el seu estil a base
de funk, rap i black music.

En un sol escenari podrem gaudir
de pop-rock, funk, rap i black-music

FITXA ARTÍSTICA
Duble Buble
Fonsu Coromina,
bateria
Quico Latorre, baix
Jordi Gas, teclats
Ramon Ferrer, guitarra
Met Coromina, Laura
Domènech i Laura
Segarra, veus
Convidat: Joan Crosas,
veu (Els Esquirols)
Slips
Adolf Forés,
composició, guitarres
i veus
Pere Prat, baix i cors
Amèlia Font, raps, cors
i coreografies
Àfrica Pérez, veus i
cors
Durada 120 minuts
Hora del concert:
Slips 22 h
Duble Buble 23 h
Preu

10€
Exclòs de descomptes

—58
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Mag Marín
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 28.04.19—19 h
Màgia
Presenta Magia, risas y yo
És possible aturar el temps i aturar la resta del món
només una estona? Convertir un espectacle en una
experiència única ha estat el gran repte del Mag Marín.
I ho ha aconseguit. Els ingredients són un personatge
irònic i trencador amb un humor veloç, màgia espectacular i una banda sonora exquisida que acompanyen
a l’autèntic protagonista: l’espectador. Una muntanya
russa d’emocions on cada segon viscut és una riallada,
una il·lusió o una sorpresa.

FITXA ARTÍSTICA
Creació i direcció:
José Marín Tello
Interpretació:
Sandra Marín Tello
Regidoria:
Ramon Florez
Sala Gran
Durada 90 minuts
Espectacle en castellà
PreuS

15€ Zona A
8€ Zona B
#SecretJove

7,5€

L’important no és resoldre l’enigma,
l’essencial és viure-ho

Abonaments

3-4: 12€
5-7: 11,25€
+8: 10,5€

A
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Nebraska
Llevant Teatre
Divendres 03.05.19—21 h
Dissabte 04.05.19—21 h
Diumenge 05.05.19—19 h
Teatre
Premi de Teatre Josep Ametller i Premi Recull 2012
Tom Martin, un pres acusat d’haver segrestat i assassinat
106 persones en un teatre després d’una funció escolar,
espera, en el corredor de la mort d’una presó de l’estat
de Nebraska, ser executat a la cadira elèctrica. Ell reitera
la seva innocència, però moltes proves l’incriminen. Un
home innocent és a punt de morir injustament? Tom
Martin és una bèstia sanguinària que realment mereix la
cadira elèctrica pel que diuen que va fer?

Una història humana i colpidora
que qüestiona la pena de mort

FITXA ARTÍSTICA
Obra original: Jordi
Portals
Direcció: Esteve Banús
Interpretació: Carles
Canet, Margarida
Alerm i David Delgado
Producció: Carles
Canet
Durada 90 minuts
Preu

12€
#SecretJove

6€

ACTIVITATS 360º
Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle (sessions
de divendres i dissabte)

Abonaments

3-4: 9,6€
5-7: 9€
+8: 8,4€

A
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Set of sets
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 04.05.19—21 h
Dansa
De GN|MC Guy Nader i Maria Campos
L’última creació de GN|MC, Guy Nader i Maria Campos recrea la repetició i el ritme en el moviment d’uns
cossos que incessantment desafien la gravetat, com
una metàfora de la naturalesa repetitiva de la mateixa
existència i la idea de la persistència. Set of sets és un
viatge de cooperació conjunta, de precisió i de rigor
que porta la nostra atenció cap a la percepció de l’infinit, el temps i la memòria, i crea un laberint sense fi de
cossos en acció.

Guy Nader i Maria Campos ballen
fins a l’infinit en un espectacle de
dansa contemporània

FITXA ARTÍSTICA
Idea i concepte:
GN|MC Guy Nader
i Maria Campos
Direcció: Guy Nader
Creació i interpretació:
Maria Campos,
Guy Nader, Roser
Tutusaus, Lisard
Tranis, Clementine
Telesfort, Csaba
Varga i Tom Weksler
Música: Miguel Marín
Sala Gran
Durada 60 minuts
Preus

20€ Zona A
10€ Zona B
#SecretJove

10€

ACTIVITATS 360º
Presentació a
càrrec del Col·lectiu
Recomana
Dissabte 04.05 – 20 h
Conversa en finalitzar
l’espectacle

Abonaments

3-4: 16€
5-7: 15€
+8: 14€

A
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Tots Dansen
Teatre Auditori de Granollers
07, 08, 09 i 10.05.19—20 h
Dansa
Coreografia de Joao Costa Silva
El Teatre Auditori de Granollers i l’Associació Cultural
acullen, un any més a Granollers, el projecte Tots Dansen, nascut al Mercat de les Flors de Barcelona, amb el
suport del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Cultural i adreçat a instituts d’ensenyament secundari. El
coreògraf Joao Costa Silva, juntament amb els professionals de dansa dels instituts i diversos professors de
dansa, presentaran el resultat de mesos de treball amb
els alumnes a l’escenari del Teatre Auditori.

Un projecte que vol apropar
el llenguatge del moviment
i la dansa als joves

FITXA ARTÍSTICA
Coreografia: Joao
Costa Silva
Instituts participants:
Institut Celestí Bellera
(Granollers)
Institut Escola
Municipal del Treball
(Granollers)
Eugeni Xammar
(L’Ametlla del Vallès)
Institut El Vern
(Lliça d’Avall)
Institut Lauro (Les
Franqueses del Vallès)
Institut Baix Montseny
(Sant Celoni)
Institut Marta Estrada
(Granollers)
Institut Domus
d’Olivet (Canovelles)
INS Belulla
(Canovelles)
Sala Gran
Durada 60 minuts
Preu

5€ Preu únic
Exclòs de descomptes
Amb la col·laboració de:
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La bohème
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 12.05.19—18 h
Òpera
De Giacomo Puccini
Estrenada a Torí l’any 1896, La bohème és una de les
òperes més estimades pel públic. Un retrat de la vida
precària dels bohemis de París de mitjans del segle
XIX. A partir de la novel·la Escenes de la vida bohèmia
d’Henri Murger, l’òpera de Puccini reivindica la realitat
més quotidiana i ens descriu la història d’amor del poeta Rodolfo i la brodadora Mimi, pobres de solemnitat,
però rics de sentiments. Sens dubte, un nou repte per
als Amics de l’Òpera de Sabadell.

Comèdia i drama en una de les
obres mestres del teatre musical
de tots els temps
Abonaments

3-4: 40€
5-7: 37,5€
+8: 35€

FITXA ARTÍSTICA
Cor Amics de l’Òpera
de Sabadell
Coral de l’Agrupació
Pedagògica de Sant
Nicolau
Orquestra Simfònica
del Vallès
Direcció d’orquestra:
Daniel Gil de Tejada
Direcció dels cors:
Daniel Gil de Tejada,
Laura Obradors i
Francesc Membrives
Direcció d’escena:
Carles Ortiz
Interpretació: Maite
Alberola, Enrique
Ferrer, Maria Miró,
Enric MartínezCastignani, Pedro
Quiralte-Gómez,
Gerard Farreras i
Dalmau González
Producció i
organització:
Associació d’Amics
de l’Òpera de
Sabadell per Òpera
de Catalunya
Sala Gran
Durada 3 hores i 30
minuts aprox.
Preus

50€ Zona A
25€ Zona B
#SecretJove

A

25€

ACTIVITATS 360º
Presentació de
l’òpera a càrrec de
Marc Heilbron
Diumenge 12.05 – 17 h
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Tricicle
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 18.05.19—18 h i 21 h
Teatre
HITS
L’espectacle HITS conté els millors moments del Tricicle: dotze esquetxos mínimament reduïts i un munt de
gags curtíssims per fer riure fins a l’extenuació tot el
públic assistent. Hits agradarà moltíssim a qui coneix la
companyia de tota la vida, i sorprendrà molt als qui els
veuen per primera vegada. Son 40 anys de companyia
del trio humorístic, amb 10 espectacles representats, i
tot, sense perdre la il·lusió del començament. 40 anys
fent riure el públic de la millor manera possible, sense
pronunciar una sola paraula.

El millor del millor del millor del
Tricicle, el seus HITS: Humor
Intel·ligent Trepidant i Sorprenent!
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FITXA ARTÍSTICA
Guió, direcció i
producció: Tricicle
Interpretació: Joan
Gràcia, Paco Mir i
Carles Sans
Sala Gran
Durada 100 minuts
PreuS

36€ Zona A
20€ Zona B
Exclòs de descomptes

Madame
Marie

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Frederic
Roda
Interpretació: Antònia
Jaume, Òscar Intente,
Salvador Miralles,
Eulàlia Ballart i Joan
Gomila

Llevant Teatre
Dissabte 18.05.19—21 h
Diumenge 19.05.19—19 h
Teatre

Durada 75 minuts
Preu

15€
#SecretJove

Dirigida per Frederic Roda
María Altamir Latre és una de tantes víctimes invisibles
del franquisme. El seu delicte? Tenir 85 monedes de
plata. Franco havia decretat que els ciutadans havien
de canviar les monedes de plata per bitllets en paper,
per poder comprar armes amb la plata dels espanyols.
Altamir era la Madame d’una casa dedicada a la prostitució a l’actual passeig d’Antoni Maura, casa que, poc
després, va ser convertida en presó i lloc de tortures i
repressions.

La repressió de la dona en la Guerra
Civil i el franquisme a Mallorca

7,5€

ACTIVITATS 360º
Conversa amb la
companyia en finalitzar
l’espectacle

Abonaments

3-4: 12€
5-7: 11,25€
+8: 10,5€

A
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Rozalén
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 19.05.19—19 h
Música
Cuando el río suena...
Maria Rozalén s’ha convertit en un autèntic referent de la
cançó d’autor espanyola dels últims anys. Amb tres discs
en la seva trajectòria, arriba al Teatre Auditori per presentar Cuando el río suena... (2017), una eclèctica col·lecció
de cançons que conjuga amb gran imaginació ritmes i
gèneres diversos (del folk i la ranxera al pop), i entre els
quals destaca la cançó Girasoles. En aquest disc parla
d’històries personals transmeses per la seva àvia i de
feminisme i memòria històrica, però també d’amor
i desamor.

La jove cantant i compositora posa
música i veu als temes socials que
més preocupen

FITXA ARTÍSTICA
María Rozalén, veu
Beatriz Romero,
interpretació en
llengua de signes
Álvaro Gandul, teclat
i acordió
Samuel Vidal, guitarra
acústica
Ismael Guijarro,
guitarra, ukelele i
percussions
Goyo García, baix
Tete Moragón, bateria
Oliver Martinez,
guitarra elèctrica
Sala Gran
Durada 90 minuts
PreuS

36€ Zona A
20€ Zona B
Exclòs de descomptes

Espectacle en llengua
de signes
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Musicals
amb el cor
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 25.05.19—21 h
Música
Amb el Cor Mixt d’Amics de la Unió
El Cor Mixt Amics de la Unió ens conviden a fer un
viatge entre Broadway, el West End i el Paral·lel per
gaudir d’alguns dels temes més famosos dels musicals
clàssics però també dels darrers èxits internacionals
de produccions recent. Des de les melodies úniques de
West Side Story fins a les cançons ballables de Mamma
Mia, passant per Mar i Cel o Els Miserables. Un musical
fet amb el cor que farà emocionar el públic amb músiques que han esdevingut ja veritables himnes.

Un viatge ple de records
amb els musicals més potents

FITXA ARTÍSTICA
Cor Mixt Amics de la
Unió
Conjunt instrumental
David Gómez Comino,
direcció
Durada 90 minuts
Preu

10€
#SecretJove

5€

Abonaments

3-4: 8€
5-7: 7,5€
+8: 7€

A
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El viatge
del destí
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 26.05.19—19 h
Música clàssica
Orquestra i Cor de Cambra de Granollers
Josep Caballé, un dels músics catalans més reputats
internacionalment, dirigirà aquest concert per a Cor
i Orquestra en el qual podrem escoltar un repertori de
música germànica del segle XIX. Entre les obres que
es podran gaudir destaca l’Escocesa, la tercera simfonia de Mendelssohn; una obra bellíssima i evocadora.
També podrem sentir dues obres corals de Brahms:
una selecció dels Valsos amorosos i el Cant del destí. La
música de Beethoven clourà aquest magnífic concert.

Viatjarem per la música de
Beethoven, Brahms i Mendelssohn

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
(Corrado Bolsi,
direcció)
Cor de Cambra de
Granollers (Josep Vila
Jover, direcció)
Cor Jove Amics
de la Unió (Marta
Dosaiguas, direcció)
Director convidat:
Josep Caballé
Sala Gran
Durada 90 minuts
Preus

20€ Zona A
10€ Zona B
#SecretJove

10€

ACTIVITATS 360º
Viu l’orquestra!
Div. 24.05 – 11.45 h
Conferència de Xavier
Chavarria, musicòleg
Diumenge 26.05 – 18 h
L’Orquestra i Cor de
Cambra de Granollers
són residents al Teatre
Auditori de Granollers

Abonaments

3-4: 16€
5-7: 15€
+8: 14€

A
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Girem Propostes
Singulars
GPS és una programació conjunta del Teatre
Auditori de Granollers, el Teatre Auditori
Cardedeu, el Teatre Ateneu de Sant Celoni i el
Teatre Auditori de Llinars del Vallès, per donar
suport a espectacles no convencionals o que
tenen lloc en espais alternatius.
BALLAR ÉS COSA
DE LLIBRES
Cia. Pere Faura
03.02.19—12 h
Sant Celoni
CONFERÈNCIA
ESPECTACULAR
David Espinosa
15.02.19—21 h
Granollers

RANDOM
Joel Martí i Pablo
Molina
23.02.19—20 h
Cardedeu
22.03.19—21 h
Granollers

NADIA
La conquesta
del Pol Sud
27.04.19—21h
Granollers

BALLANT BALLÀVEM
Laia Santanach
06.03.19—20 h
Llinars del Vallès
VENTURA
MERITXELL YANES
i DAVID PLANAS
10.03.19—11 h, 13 h,
17 h i 19 h
Llinars del Vallès

BITELS PER A NADONS
Cia. La petita malumaluga
17.02.19—16 h, 17 h i 18 h
Cardedeu

Transmissions:
Conferència Il·lustrada sobre Danses
Urbanes
Cia. Javi Casado
i Guille Vidal-Ribas
- Hop Festival /
El generador
27.04.19—20 h
Cardedeu
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LABRANZA
COLECTIVO LA MAJARA
19.05.19—18 h
Llinars del Vallès
SOLITUDES
Cia. Kulunka Teatro
25.05.19—20 h
Sant Celoni

ELS EQUIPAMENTS
ESCÈNICS
DE TRANSVERSAL

INICIEN UN DISPOSITIU DE SUPORT
A LA CREACIÓ CONTEMPORÀNIA
Dins la iniciativa, els teatres

A més, a totes les ciutats es re-

membres inclouran especta-

presentarà Conferència Espec-

cles de noves dramatúrgies a

tacular, una particular classe

les seves cartelleres: els que es

magistral sobre les arts escèni-

programen a la vostra ciutat els

ques multidisciplinàries.

podeu trobar en aquest mateix
llibret identificats amb el logo:

Aquesta producció pròpia de
la Xarxa és una introducció divulgativa als altres espectacles
programats, però alhora també
una creació escènica contemporània.
Són membres de Transversal: Figueres,
Girona, Granollers, Manresa, Mataró,
Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa, Vilanova i la Geltrú.
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escenagran.cat
/patinautes

Petits
i grans
Benvinguts
a casa
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Trieu l’espectacle
segons l’edat
escenagran.cat
/patinautes

Petits
i grans
Benvinguts
a casa

NOU
CICLE

Entresons
+ 0 anys—Pàg. 81
El núvol gris, gras i gros
+ 0 anys—Pàg. 87

+2

+3

Els colors de la
primavera
+ 0 anys—Pàg. 94

Bona nit i tapa’t
+ 2 anys—Pàg. 90

Bloop
+ 4 anys—Pàg. 77

Més enllà dels miralls
+ 3 anys—Pàg. 86

Sense sal
+ 3 anys—Pàg. 78

Violins, pianos antics
i perruques
+ 4 anys—Pàg. 88

La música del mar
+ 5 anys—Pàg. 79
La rateta que
escombrava l’escaleta
+ 3 anys—Pàg. 82
Envà
+ 3 anys—Pàg. 84
7 ratolins
+ 3 anys—Pàg. 85

+6

Black music per als
més menuts
+ 0 anys—Pàg. 89

The Postman
+ 5 anys—Pàg. 91
El cel de la Jojó
+ 4 anys—Pàg. 93
Bruixes i princeses
en la menor
+ 5 anys—Pàg. 95
A de Brossa
+ 5 anys—Pàg. 96

La bellesa de la música
antiga
+6 anys—Pàg. 76

Els sons de la percussió
del segle XX
+6 anys—Pàg. 83

Desconcert
+6 anys—Pàg.80

Què és un octobaix?
+6 anys—Pàg. 92
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La bellesa
de la música
antiga
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 01.02.19—19 h
Música clàssica
Les sons harmoniques
Els sons suaus d’una viola de gamba, acompanyada
per l’harmonia transparent del clavicèmbal, ens transportaran a la França de les perruques i les danses de
saló dels segles XVII i XVIII. El grup Les sons harmoniques a càrrec d’Anne Gaurier i Eva del Campo ens
presenten un concert pedagògic de 30 minuts.

Un concert per conèixer de prop
la bellesa d’instruments com la
viola de gamba i el clavicèmbal
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FITXA ARTÍSTICA
Les sons harmoniques
Anne Gaurier, viola
de gamba
Eva del Campo,
clavicèmbal
Sala Petita
Durada 30 minuts
Edat recomanada
a partir de 6 anys
Preu

Gratuït
Cicle
Carles Riera

+6

Bloop
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 03.02.19—18 h
Teatre
De la companyia Pep Bou
Torna la poètica de les bombolles de sabó, l’enginy i la
màgia gràcies a Pep Bou. Bloop és la nova i arriscada
proposta de teatre poètic visual de la companyia, amb
bombolles, llums i ombres, fruit del talent i l’experimentació de més de 40 anys de trajectòria. Un cant a la
imaginació i una fascinant aventura en què el duet protagonista, ple de comicitat i peripècies, ens transporta
a un món de somnis i emocions.

Un nou viatge a través del fascinant
univers de les bombolles de sabó

FITXA ARTÍSTICA
Creació i direcció:
Pep Bou
Interpretació: Eduardo
Telletxea, Isaías
Antolín i Agustí
Sanllehí
Música original: Ferran
Martínez Palou
Sala Gran
Durada 65 minuts
Edat recomanada
a partir de 4 anys
Preu

12€ adults
6€ menys 16 anys
ACTIVITATS 360º
Conversa amb
Pep Bou
Activitat gratuïta
03.02 – 17h
Teatre Auditori
de Granollers

+4
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Sense sal
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 09.02.19—17.30 h
Música
Concert Entremares
EntreMares organitza un nou concert solidari, el 8è des
de l’any 2012, per contribuir a la investigació del càncer
infantil a l’Hospital de Sant Joan de Déu. En aquesta
ocasió el convidat és Sense Sal, un grup pop-folk de
músics joves que sorprèn per la maduresa de les seves
melodies. Han fet més de 200 concerts arreu del país
presentant els seus 4 discs. Amb el pop folk festiu com
a bandera, aquest any el grup ha incorporat en els
directes elements de música electrònica que fan dels
seus concerts un espectacle alegre, ballable i festiu.

Concert solidari per a la
investigació del càncer infantil

FITXA ARTÍSTICA
Ignasi Cabanes,
guitarra, ukulele,
acordió i veus
Martí Cabanes,
ukulele, guitarra
i veu principal
Albert Bach, bateria
Cristina Martínez,
piano
Salvador Cañadell,
baix
Pep Tormo, trompeta
Ana Moya, violí
Alícia Rey,
guitarra i veu
Durada 75 minuts
Edat recomanada
a partir de 3 anys
Preu

12€
8€ menys 26 anys
Exclòs de descomptes

+3

—78

La música
del mar
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 10.02.19—17.30 h
Música clàssica
Orquestra de Cambra de Granollers
Les onades, la sorra, el vent i l’olor dels musclos han
inspirat obres musicals fantàstiques que ens transporten al mar de Cuba, a les platges de Vilanova o a
la cova d’en Puff, el drac màgic. Voleu pujar al nostre
vaixell musical? No us perdeu una oportunitat única
per gaudir d’obres de compositors com Ruera, Toldrà i
Montsalvatge, interpretades per l’Orquestra de Cambra
de Granollers i amb David Puertas com a timoner.

Interpretat pels instruments
de corda de l’Orquestra
de Cambra de Granollers

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
David Puertas,
presentació del
concert
Sala Gran
Durada 30 minuts
Edat recomanada
a partir de 5 anys
Preu

3€ preu únic
Exclòs de descomptes
L’Orquestra de
Cambra de Granollers
és resident al Teatre
Auditori de Granollers
Concerts familiars
de l’Orquestra de
Cambra de Granollers
patrocinats per:

+5
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Desconcert
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 16.02.19—18 h
Música
De la companyia Percussió de butxaca
Un grup de percussionistes ha perdut els seus instruments. Davant l’atzucac, es planteja fer el concert, sigui
com sigui. Els músics faran sonar els objectes més
insòlits que trobaran a l’escenari, valent-se de la seva
experiència i imaginació i, amb l’ajut del públic, acabaran per fer un concert ben desconcertant, en què els
instruments més quotidians interpretaran, de la manera
més inversemblant, obres pròpies i d’autors consagrats
del segle XX.

El concert s’ha de fer,
sigui com sigui!

FITXA ARTÍSTICA
Idea de l’espectacle:
Percussió de Butxaca
i Marta Gil
Direcció escènica
i disseny de llums:
Marta Gil
Percussions: Enric
Canada, Pepe Ferrer,
Fede Serrat i Àlex
Tenas
Durada 55 minuts
Edat recomanada
a partir de 6 anys
PreuS

5€ adults
3€ menys de 16 anys
Exclòs de descomptes
ACTIVITATS 360º
Taller de manualitats
Activitat gratuïta
Dissabte 16.02 – 17 h
Teatre Auditori
Can Palots

+6
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Entresons
Casa de Cultura Sant Francesc
Diumenge 17.02.19—17 h i 18 h
Música
Companyia La Botzina
Entresons és una proposta d’espectacle per a nadons
que combina la paraula i la música. La paraula ve a
través de contes molt simples que suggereixen el so
de diferents instruments, com la trompeta, l’acordió,
el bombardí o instruments de percussió. La proximitat
de la proposta amb els infants fa que estigui carregada
d´emocions i sensacions en el terreny visual i sonor.
El conte de la lluna, de l’eruga o el de les granotes són
algunes de les narracions que els més petits podran
descobrir.

Un espectacle de música
i contes per a nadons!
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FITXA ARTÍSTICA
Cia. La Botzina
Narració i cançons:
Joana Moreno
Veu, trompeta,
bombardí, xilòfon
d´aigua, cargols
de mar, acordió
i instruments de
percussió: Toni Cuesta
Durada 35 minuts
Edat recomanada
de 0 a 3 anys
Preu

5€ adults
4€ de 0 a 16 anys
Exclòs de descomptes

La rateta que
escombrava
l’escaleta
Casa de Cultura Sant Francesc
Diumenge 24.02.19—17.30 h
Titelles i música
Companyia Festuc Teatre
La rateta es queixava d’una vida avorrida i plena de monotonia i poc s’esperava que un llacet li revolucionés el
dia de la manera en què ho va fer. A partir d’aquí, un seguit de pretendents intentaran seduir-la per poder-s’hi
casar. “Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta…”. Una
adaptació del conegut conte de Charles Perrault, que
Festuc Teatre posa a escena amb els seus trets particulars: teatre, titelles i música.

Un conte d’ara i sempre,
per gaudir-lo amb tota la família
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FITXA ARTÍSTICA
Cia. Festuc Teatre
Direcció: Pere Pàmpols
Interpretació i titelles:
Ingrid Teixidó i Pere
Pàmpols
Música: Franki Moreno
Durada 45 minuts
Edat recomanada
a partir de 3 anys
Preu

5€ adults
4€ menys de 16 anys
Exclòs de descomptes

+3

Els sons de la
percussió del
segle XX
Teatre Auditori de Granollers
Divendres 01.03.19—19 h
Música clàssica

FITXA ARTÍSTICA
Miquel Bernat,
percussió
Sala Petita
Durada: 30 minuts
Edat recomanada
a partir de 6 anys
Preu

Gratuït
Cicle
Carles Riera

Miquel Bernat
El gran vibràfon, les petites maraques i les exòtiques
congues i bongos... Un gran mural de ritmes i colors
que ens endinsarà en el món de la percussió del segle
XX. Miquel Bernat és un músic de gran versatilitat, que
ha tocat amb grans orquestres i músics de gran renom.
Apassionat per la música nova, Bernat ha treballat amb
nombrosos compositors i ha contribuït a l’expansió del
repertori contemporani per a la percussió.

Un passeig pels sons i colors
de la percussió del segle XX
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+6

Envà
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 10.03.19—18 h
Circ
De la companyia Amer i Àfrica Circ
Les persones sovint construïm parets mentals que ens
protegeixen d’un suposat perill emocional respecte
els altres. Després, ens passem la vida buscant la manera d’alliberar-nos-en, sense adonar-nos que l’únic que
cal fer és tirar a terra l’envà, aquesta paret prima que
ens separa, que ens impedeix sentir plenament i comunicar-nos sense barreres. Envà és un espectacle de
circ en moviment, humor, intensitat, emoció, innovació
i bellesa.

Un univers particular de palla ple
d’acció, subtilesa i tocs d’humor

FITXA ARTÍSTICA
Idea original i
interpretació:
Amer i Àfrica
Acompanyament
escènic: Jorge
Albuerne
Mirada externa
i música: Karl Stets
Sala Gran
Durada 50 minuts
Edat recomanada a
partir de 3 anys
Preu

12€ adults
6€ menys 16 anys
ACTIVITATS 360º
Viu el circ!
Amb David Cuspinera
Activitat gratuïta
10.03 – 16.30 h
Teatre Auditori
de Granollers

+3
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7 ratolins
Casa de Cultura Sant Francesc
Diumenge 17.03.19—17.30 h
Titelles i música
Companyia Petit Bonhom
Un temporer rodamon acompanyat de la seva guitarra
arriba a una cruïlla de camins. Sense saber quin camí
agafar, decideix fer una aturada que aprofitarà per
explicar-nos el conte d’uns ratolins que els ha arribat
l’hora de marxar de casa i trobar un nou lloc on viure.
El més petit d’ells, protagonista d’aquesta història, aviat
descobrirà que la vida fora del cau familiar és plena de
perills i dificultats. Trobar aixopluc i menjar no és fàcil
i menys si un ferotge gat et vol cruspir!

FITXA ARTÍSTICA
Cia. Petit Bonhom
Titelles: Martí Doy
Interpretació i música:
Fèlix Cucurull
Durada 50 minuts
Edat recomanada
a partir de 3 anys
PreuS

5€ adults
4€ menys de 16 anys
Exclòs de descomptes

Acompanya el petit ratolí
a descobrir el món!

+3
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Més enllà
dels miralls
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 23.03.19—12 h, 17 h i 18.30 h
Dissabte 04.05.19—12 h, 17 h i 18.30 h
Teatre
Visita guiada teatralitzada
Vine en família a conèixer l’interior del Teatre Auditori
de Granollers i gaudeix també d’un espectacle de
titelles basat en el conte Més enllà dels miralls. La Filo,
una costurera molt despistada, us acompanyarà en un
recorregut per les instal·lacions del teatre i us donarà a
conèixer els diferents personatges que intervenen per
a la realització d’un espectacle. També podreu conèixer
la història de la creació del teatre, visitar els camerinos i
trepitjar l’escenari com si fóssiu veritables artistes!

Vine a descobrir l’interior
del Teatre Auditori amb la Filo!
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FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Maria
Castillo
Interpretació: Francina
G. Ars
Basat en una idea
original de Ramon i
Jordi Daví
Adaptació: Marina
Martori
Diversos espais del
teatre
Durada 60 minuts
Edat recomanada
a partir de 3 anys
Preu

3€ Preu únic
Exclòs de descomptes

+3

El núvol gris,
gras i gros
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 23.03.19—17 h i 18 h
Teatre
De la companyia Teatre al Detall
Aquesta és la història d’un núvol viatger que, després
de córrer món i acumular aigua i més aigua, s’ha fet
gris, gras i gros. Ara necessita ploure i buscarà un lloc
on la seva aigua sigui profitosa. Però cada cop que
intenta ploure algú o altre l’atura, ja que “mai plou a
gust de tothom”. Aconseguirà ploure i ajudar algú? Un
espectacle que ens obre mons màgics plens de sorpreses i petits titelles, amb cançons i música en directe
que acompanyen aquest núvol gris, gras i gros.

Un espectacle de proximitat
per a nadons, amb música en
directe i titelles
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FITXA ARTÍSTICA
Adrià Bauzó, saxo,
glockenspiel i flauta
travessera
Pau Sánchez, acordió,
flauta travessera i pianet
Maria de Palol,
violoncel
Andreu Vilà, vibràfon
Durada 30 minuts
Edat recomanada
de 0 a 3 anys
PreuS

5€ adults
3€ de 0 a 16 anys
Exclòs de descomptes
ACTIVITATS 360º
Taller de manualitats
Activitat gratuïta
Dissabte 23.03 – 16 i 17 h
Teatre Auditori
Can Palots

Violins,
pianos antics
i perruques
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 24.03.19—17.30 h
Música clàssica
Orquestra de Cambra de Granollers
Johann Sebastian Bach és un dels millors compositors
de tots els temps. Avui descobrirem els seus Concerts
de Brandenburg, unes obres precioses, alegres i plenes
de color. I, de passada, mirarem d’entendre com era
la vida i la música fa exactament 300 anys, quan Bach
vivia a la cort de Cöthen. Amb l’Orquestra de Cambra
de Granollers i la narració de David Puertas.

Un viatge a l’època de les festes
privades amb orquestres en directe

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Corrado Bolsi, direcció
David Puertas,
presentació del
concert
Sala Gran
Durada 30 minuts
Edat recomanada
a partir de 5 anys
Preu

3€ preu únic
Exclòs de descomptes
L’Orquestra de
Cambra de Granollers
és resident al Teatre
Auditori de Granollers
Concerts familiars
de l’Orquestra de
Cambra de Granollers
patrocinats per:

+4
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Black Music
per als més
menuts
Sala de concerts Nau B1
Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Dissabte 06.04.19—16.30 h
Música
Un viatge per la història de la música negra
Des de cançons espirituals fins a funk, en aquest
concert els més petits podran gaudir d’un repertori de
peces musicals que volen ser un viatge per la història
de la música negra. Al llarg de l’espectacle, la dansa i el
moviment també hi seran molt presents.

Els més menuts són públic avui,
no esperem a demà!
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FITXA ARTÍSTICA
Faló Garcia i Pellejà,
direcció artística,
guitarra, i veu
Adrià Bauzó, direcció
musical, arranjaments i
saxo baríton
Karol Green, veu i
moviment
Xavi Molina, clarinet i
saxo tenor
Pau Sánchez, acordió,
flauta, i saxo alt
Andreu Vilar, vibràfon i
percussió
Durada 40 minuts
Edat recomanada a
partir de 0 a 5 anys
Preu

8€ Preu
únic
De 0 a 99 anys
Exclòs de descomptes

Bona nit
i tapa’t

FITXA ARTÍSTICA
Marta Arnaus,
direcció, guió i
interpretació
Jordi Bardella, guitarra
Òscar Igual, acordió
Durada 40 minuts

Casa de Cultura Sant Francesc
Diumenge 07.04.19—17.30 h
Titelles i música
Amb Marta Arnaus
Avui és l’aniversari de l’Ananda. Ja ha arribat la nit i tant
les seves joguines com ella es prepararan per anar a
dormir. Tot és a punt perquè una nit màgica porti regals
d’aquells que ni es compren ni s’emboliquen: una nit de
petons, cançons i un trosset de cel, una nit d’aquelles
que mai no s’obliden. Durant l’espectacle podrem gaudir de moltes cançons, algunes tradicionals catalanes,
com Son soneta o La lluna, la pruna, i altres temes propis, com No calen més joguines o La mà de la nit.

Edat recomanada
a partir de 2 anys
PreuS

5€ adults
4€ menys de 16 anys
Exclòs de descomptes

Un espectacle de titelles
ple de música!
+2
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The Postman
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 13.04.19—18 h
Màgia
De la companyia Màgic Txema
Un sobre que amaga màgia ha arribat! En Txema és
l’únic carter que ha repartit cartes en més de vint països dels cinc continents. Ha entregat paquets a la Reina
d’Anglaterra, al Papa i a un president de la Casa Blanca.
Viatja sol, sempre acompanyat per la seva gorra, la seva
cartera i un mocador. Distribueix tot el que té destinatari però, avui, s’adona que té un paquet sense adreça ni
remitent. Decideix obrir-lo per descobrir què conté. Una
fantàstica història l’espera, amb objectes que provoquen situacions màgiques i inexplicables.

Una història de màgia
amb un destí incert

FITXA ARTÍSTICA
Idea original: Txema
Direcció i interpretació:
Txema Muñoz
Co-direcció: Jaume
Jové (JAM) i Mario
Andres Gómez
Assessor d’efectes
màgics: Jonathan
Barragan i Mag
Moustache
Efectes originals:
Mago Migue, Alfonso
J. Sueskun, Juan
Mayoral, Sean Bogunia, Mag Moustache i
Txema
Banda sonora original:
Tomás Peire i Lucas
Peire
Durada 55 minuts
Edat recomanada
a partir de 5 anys
PreuS

5€ adults
3€ menys de 16 anys
Exclòs de descomptes
ACTIVITATS 360º
Taller de manualitats
Activitat gratuïta
Dissabte 13.04 – 17 h
Teatre Auditori
Can Palots

+5
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Què és un
octobaix?

FITXA ARTÍSTICA
Jonathan Camps,
contrabaix
Nicola Moneta,
octobaix
Daniel Garcia, piano

Teatre Auditori de Granollers
Divendres 26.04.19—19 h
Música clàssica

Edat recomanada
a partir de 6 anys

Jonathan Camps i Nicola Moneta
Un concert per conèixer els dos instruments més grans
i greus de la família de la corda fregada: el contrabaix i
l’octobaix. Dels dos instruments de corda que podrem
sentir, el més exòtic és l’octobaix, un contrabaix gegant
de tres cordes dels que hi ha pocs exemplars, i dels
quals només un està en funcionament, en mans de
l’italià Nicola Moneta. Seran 30 minuts de concert amb
uns sons i colors que ens faran vibrar tot el cos i ens
faran sentir els fonaments de la música!

Amb la presència de l’únic
octobaix que hi ha en
funcionament a tot el món!
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Sala Petita
Durada 30 minuts

Preu

Gratuït
Cicle
Carles Riera

+6

El cel
de la Jojó
Teatre Auditori Can Palots
Dissabte 11.05.19—18 h
Teatre
De la companyia Inspira Teatre
La Jojó és una vaca molt sàvia perquè ha tingut una
vida plena d’aventures. Per això tots els animals de la
granja li demanen consell. Però la Jojó, amb els anys, no
només ha guanyat saviesa, també s’ha fet gran. Un bon
dia li succeeix el fet més extraordinari que li ha passat
fins aleshores: a poc a poc va perdent parts. Primer
perd la taca, llavors, la cua, les mamelles, les banyes. A
partir d’aquestes pèrdues, la Jojó anirà comprenent la
transformació, el pas dels anys, el cicle de la vida.

Una història plena de tendresa,
música, titelles entranyables i
personatges sorprenents

FITXA ARTÍSTICA
Dramatúrgia: Esther
Westermeyer
Basat en l’obra Jojo
la mache, d’Olivier
Douzou
Direcció: Maria
Casellas
Interpretació: Neus
Umbert i Esther
Westermeyer
Música: Cristina
Gavilán
Escenografia i titelles:
Martí Doy
Durada 50 minuts
Edat recomanada
a partir de 4 anys
PreuS

5€ adults
3€ menys de 16 anys
Exclòs de descomptes
ACTIVITATS 360º
Taller de manualitats
Activitat gratuïta
Dissabte 11.05 – 17 h
Teatre Auditori
Can Palots

+4
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Els colors de
la primavera
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 19.05.19—17 h
Música clàssica
Concert per a nadons
Una oportunitat única per apropar la música clàssica
als nadons, que podran seure envoltant els músics. Un
viatge sensorial pels colors de la primavera, a través
dels colors musicals dels instruments de l’Orquestra
de Cambra de Granollers. Una primavera que florirà al
nostre voltant, amb verds, blaus, grocs i vermells; amb
forts, fluixos... i amorosos; amb dinamisme i amb tranquil·litat; amb alegria, amor i tendresa.

L’Orquestra de Cambra de
Granollers ofereix un concert
per a nadons
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FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Sala Oberta
Durada 30 minuts
Edat recomanada
de 0 a 3 anys
Preu

8€ DePreu0 únic
a 99 anys
Exclòs de descomptes
L’Orquestra de
Cambra de Granollers
és resident al Teatre
Auditori de Granollers

Bruixes
i princeses
en la menor
Teatre Auditori de Granollers
Diumenge 26.05.19—17.30 h
Música clàssica
Orquestra de Cambra de Granollers
Un conte musical que ens transporta a l’època medieval, amb els seus castells, els seus cavallers i les seves
aventures. Una història explicada amb la música
de la impressionant Simfonia Escocesa de Felix Mendelssohn, que va compondre inspirat en el viatge que
va fer a Escòcia quan tenia 20 anys. Amb la narració de
David Puertas i la interpretació de l’Orquestra de Cambra de Granollers.

FITXA ARTÍSTICA
Orquestra de Cambra
de Granollers
Josep Caballé direcció
David Puertas,
presentació del
concert
Sala Gran
Durada 30 minuts
Edat recomanada
a partir de 5 anys
Preu

3€ preu únic
Exclòs de descomptes
L’Orquestra de
Cambra de Granollers
és resident al Teatre
Auditori de Granollers
Concerts familiars
de l’Orquestra de
Cambra de Granollers
patrocinats per:

Un conte musical basat en les
llegendes ancestrals d’Escòcia

+5
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A de Brossa
Teatre Auditori de Granollers
31.05 i 04, 05, 06 i 07.06.19—20 h
01, 02, 08 i 09.06.19— 11.30 h,
16.30 h i 20 h
Música
Cantània
Aquest any amb la Cantata ens endinsarem en l’univers
del poeta Joan Brossa. La Blanca i la Bruna viatgen al
món brossià de la màgia, el joc i les paraules, gràcies a
unes ulleres molt especials a través de les quals experimenten una nova mirada cap a elles mateixes i cap a
la vida. Cantània és l’activitat participativa organitzada
per l’Associació Cultural i el Teatre Auditori, en què les
escoles treballen una obra durant l’any escolar. El gran
final és la interpretació dels alumnes al Teatre Auditori.

FITXA ARTÍSTICA
Composició:
Eduard Iniesta
Dramatúrgia: Marta Gil
Direcció escènica:
Ignasi Tomàs i
Marta Gil
Direcció musical:
Josep Prats, Elisenda
Carrasco, Oriol
Castanyer i Montse
Meneses
Durada 60 minuts
Edat recomanada
a partir de 5 anys
Preu

8€ preu únic
Exclòs de descomptes
Amb la col·laboració de:

Amb la participació de més de
4.000 alumnes de la comarca
+5
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Música i teatre
per als més
petits de la
casa!
NOU
CICLE

Entresons
Pàg. 81

Black music
per als més
menuts
Pàg. 89

El núvol gris, Els colors de
la primavera
gras i gros
Pàg. 87
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Pàg. 94
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Véns en cotxe
de fora de Granollers?

Comparteix vehicle
i aparca gratis!

Pàrquings Blaus i Escena grAn col·laboren
en la protecció del medi ambient

Pàrquings
Blaus:
Auditori
C. Ponent, 41
C. de Rafael Casanova, 38
Pàrquing Escolapi Blau
C. Francisco Quevedo s/n
C. Oriente s/n
Corona
C. de Palaudàries, 21
C. de St. Josep de
Calassanç, 16
Estació – Atenea
Pg. De Cristòfol Colom, 21
Més informació:
www.pblaus.com
clientes@pblaus.com
T. 618 463 836

Consulta les condicions a
www.teatreauditoridegranollers.cat
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Benvinguts
al nostre Club!
Granollers Escena, SL, empresa pública municipal, i la Fundació
Orquestra de Cambra de Granollers s’uneixen l’any 2008 per crear
un espai de relació entre l’empresa privada i el sector cultural.
Actualment, 18 empreses formen part del Club de Patrocini
i Mecenatge del Teatre Auditori i de l’Orquestra de Cambra
de Granollers

Us convidem a participar en un club
original i creatiu, impulsor d’idees
i d’intercanvi de serveis entre
els seus membres
Utilització dels espais
del Teatre Auditori, amb
capacitat d’adaptar-se a
múltiples necessitats

Solucions creatives
per a l’organització
d’esdeveniments
especials, presentacions,
etc.
Entrades per a
espectacles i trobades
amb artistes

Club de patrocini i mecenatge
del Teatre Auditori i de l’Orquestra
de Cambra de Granollers
Mecenes d’Or

Mecenes de Plata

Mecenes de Bronze

Patrocinadors i mecenes

Empreses col·laboradores

Mitjans de comunicació
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Amb la participació de:

Promou i coordina:

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Empreses Culturals

Forma part de:
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Àrea de Cultura

Compartint
escenaris:
Carrer Torras i Bages, 50
Tel. 93 840 51 21
www.teatreauditoridegranollers.cat

Carrer Ponent, 58-60
Tel. 93 849 81 67
www.llevanteatre.cat

Sala de concerts Nau B1
Carrer Prat de la Riba, 77
Telf. 93 861 94 41
www.rocaumbert.cat

Carrer Barcelona, 8
Canovelles
Telf. 93 846 80 54
www.canovelles.cat/canpalots

www.escenagran.cat
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Glam, comunicació i disseny

Casa de Cultura
Sant Francesc
Carrer Antoni Espí i Grau, 1
08401 Granollers
Telf. 93 861 55 98
www.acgranollers.cat

