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Temps - Quim Masferrer de Teatre de Guerrilla 
A l’Ateneu - Teatre 

La mongetera màgica - Festuc teatre 
Programació familiar - Titelles (de 5 a 8 anys)

André i Dorine - Kulunka Teatro 
A l’Ateneu - Teatre

Minuto Zero - 27 Contradicciones 
TALP Tots A La Pista 
Fet a Sant Celoni - Música

Planeta i-Neptú - Peyu 
A l’Ateneu - Monòleg

1a edició Felabration Sant Celoni 2016 
Homenatge a Fela Kuti 
Fet a Sant Celoni - Música

A cau d’orella - Comsona? 
Programació familiar - Música (de 0 a 6 anys)

7è Guardó Indaleci 
Associació Neurològica Baix Montseny 
Fet a Sant Celoni -  Música

Inauguració nou bar Teatre Ateneu 
Festes de Sant Martí 
Hotel Cochambre, Dj Kevin Granados,  
El pot petit, Orquestra Què Tal 

Mary Poppins el musical - Rebrot Teatre 
Fet a Sant Celoni - Teatre

Ventura - Meritxell Yanes i David Planas 
A l’Ateneu - GPS

Saltar el mur - Mr. & Mrs. Jones 
A l’Ateneu - Música

El llop i les 7 cabretes - Xip Xap Teatre 
Programació familiar - Titelles (de 3 a 7 anys)

Rafael Ferrer i les seves cançons 
La Fàbrica de Lied 
Fet a Sant Celoni - Música

Aires d’Europa - Esplai de la Gent Gran 
Fet a Sant Celoni - Gran Show

1 OCTUBRE

2 OCTUBRE

8 OCTUBRE

12 OCTUBRE

29 OCTUBRE

5 NOVEMBRE

6 NOVEMBRE

6 NOVEMBRE

11, 12, 13 
NOVEMBRE

19, 20, 26, 27 
NOVEMBRE

26 NOVEMBRE

3 DESEMBRE

4 DESEMBRE

10 DESEMBRE

17 DESEMBRE
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Li acaben de comunicar que li 
queden 90 minuts de vida. Una 
hora i mitja. 5.400 segons de 
batecs. Ni un més. No res i tot 
alhora. Una hora i mitja de la 
més autèntica i plena llibertat 
que mai podrà gaudir un ésser 
humà. La llibertat de passar 

comptes, de dir de veritat tot el que pensa, de ser sincer per una ve-
gada. La llibertat de saltar-se les normes polítiques, socials i morals. 
La llibertat de qui no es pot empresonar, ni multar, ni imputar, ni 
castigar. La llibertat de riure’s del mort i de qui el vetlla.

Quim Masferrer > autor i intèrpret  
Ramón Fontserè > director, Roger Mas > música 
Òscar Dalmau > veu en off

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 90 minuts

Preu: 12 €, anticipada. 15 € el mateix dia de l’espectacle a les taquilles del 
Teatre Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), 
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través de la pàgina web 
www.santceloni.cat/teatreateneu i a les taquilles del teatre, una hora abans 
de l’espectacle.

Dissabte, 1 d’octubre

Quim Masferrer
Temps, de Teatre de Guerrilla

Teatre
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La Lina i la seva família es veu-
ran obligats a marxar de casa 
degut a problemes econòmics. 
Aquesta crua realitat farà que 
la Lina s’ompli de valentia per 
emprendre un viatge en busca 
d’una mongetera màgica que 
puja fins més enllà del cel on 

hi viu un ogre i el seu tresor... els ajudarà a que no perdin la llar? 
Festuc Teatre presenta una adaptació del conegut conte de Jack i La 
Mongetera Màgica, un espectacle de titelles per a tots els públics, 
recomenat especialment per a infants de 5 a 8 anys.

Ingrid Teixidor > autora, actriu i titellaire 
Pere Pàmpols > director, actor i titellaire 
Francesc Moreno > músic

Hora: 12 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 55 minuts

Preu: 5 €. Menors de 10 anys: 3 €. Menors de 2 anys gratuït
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18),  
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través de la pàgina web 
www.santceloni.cat/teatreateneu i a les taquilles del teatre, una hora  
abans de l’espectacle.

Diumenge, 2 d’octubre

La mongetera màgica
Festuc teatre

Teatre
Espectacle 

familiar

5-8
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En una petita sala d’estar 
sonen les tecles d’una màquina 
d’escriure i les notes d’un vio-
loncel. Són l’André i la Dorine, 
una singular parella d’ancians 
que, com tantes altres, han 
caigut en la desídia provocada 
per la rutina. Des de l’ humor, 

veurem com el que abans despertava la passió entre ells, avui dia 
s’ha convertit en indiferència o inclús en motiu de discussió. Però 
un fet trencarà aquesta monotonia: la malaltia. L’Alzheimer, devo-
rador dels records, de la memòria, de la identitat. S’iniciarà llavors 
un tornar a començar entre la relació d’André i Dorine. Un viatge a 
través del record.

Garbine Insausti, José Dault, Edu Cárcamo > autors i intèrprets 
Iñaki Rikarte > autor i director

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 80 minuts

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 anys i Carnet 
Jove 8 €.  Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 
18), de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través de la pàgina web 
www.santceloni.cat/teatreateneu i a les taquilles del teatre, una hora abans 
de l’espectacle.

Dissabte, 8 d’octubre 

André i Dorine
Kulunka Teatro

Teatre
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El grup de Pop - Rock Melò-
dic, 27 Contradicciones, neix 
a mitjans del 2014 amb la 
unió de tres components, dos 
guitarristes i un percussi-
onista. Pocs mesos després 
s’incorpora una cantant que 
dóna l’impuls necessari per 

perfilar l’estil i l’ànima del grup. Més endavant, amb la nova incor-
poració del baixista, queda consolidada la banda. “Minuto Zero” és 
el primer treball de llarga durada creat integrament per la banda, 11 
cançons que parlen d’ experiències, emocions i sentiments.

Alba Amores > veu, José Ángel Manrique > guitarra 
David Tornabell > guitarra, Julio Manrique > baix 
Eduard Ortiz > precussió

Hora: 19 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 75 minuts

Preu: 5 € venda anticipada i 7 € a les taquilles del Teatre. 
Venda d’entrades: anticipades trucant al telèfon 676 44 42 82 i 1 hora abans 
de l’espectacle a les taquilles del Teatre.

Dimecres, 12 d’octubre 

Minuto Zero
27 Contradicciones. Org. TALP - Tots a la pista

FET A 

SANT 

CELONI

Música



8

“Planeta i-Neptú” és el segon 
espectacle que en Peyu presenta 
damunt dels escenaris. Peyu 
torna a presentar un especta-
cle purament teatral, amb una 
posada en escena atrevida i 
un contingut explosiu, on, si 
li busquem la poesia, podríem 

dir que aquest espectacle és el resultat del reflex de dues caracte-
rístiques de la situació actual que estem vivint. D’una banda és una 
crítica al maltractament continu que pateix la cultura en aquest país, 
i d’altra banda, la reflexió que últimament omple totes les portades 
dels diaris: d’on som? d’on volem ser? d’on volen que siguem? Però, 
com en tot espectacle d’humor, la poesia passa a un segon pla i el 
gruix principal d’aquesta obra de teatre és la paròdia i la crítica del 
comportament humà vist des del punt de vista més objectiu i allu-
nyat que pot aportar algú, un extraterrestre. 

Peyu > autor i intèrpret 
Joan Roura > director

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran  
Durada: 75 minuts

Preu: 12 €, anticipada. 15 € el mateix dia de l’espectacle a les taquilles del 
Teatre Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), 
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a través de la pàgina web 
www.santceloni.cat/teatreateneu i a les taquilles del teatre, una hora abans 
de l’espectacle.

Dissabte, 29 d’octubre 

Peyu
Planeta i-Neptú

Monòleg
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Lagos, Londres, París, Nova 
York, Madrid, Granada, Barce-
lona... i ara també Sant Celoni! 
El Felabration és un esdeveni-
ment que se celebra cada any a 
escala mundial i que recorda el 
llegat musical del gran músic 
i activista Fela Kuti (aquest 

octubre faria 78 anys). L’Afrobeat és un gènere musical nascut entre 
Los Angeles i Nigèria a principis dels 70 amb influències de les 
músiques Yoruba, Hi-life, Funk i Jazz, que s’ha anat popularitzant al 
llarg dels anys. Enguany, per primera vegada es presenta a l’Ateneu 
de Sant Celoni. 

Alma Afrobeat Ensemble, Mau Boada, Karol Green,  
Maalem Aziz Arradi, Mû Mbana, Kwame Adzraku,  
Electroputas, DJ Panko i DR Batonga > artistes

Hora: 21 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 5 hores i mitja

Preu: 8 € anticipada i 10 € a les taquilles del Teatre. 
Venda d’entrades: anticipades a La Jaima Art (c. Rusiñol, 10, de Sant Celoni), 
de 6 de la tarda a 10 de la nit, i a la Llibreria Els 4 Gats (c. Sant Josep, 64-
66, de Sant Celoni) de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia i de 5 a 8 del 
vespre. 1 hora abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre.

Dissabte, 5 de novembre 

Felabration 2016
Homenatge a Fela Kuti, 1a Edició  
Org.: Associació ASCA, La Jaima Art, Afrobeat Project i Slow Walk Music

FET A 

SANT 

CELONI

Música
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Cinc músics amb instruments 
de diferents famílies fan un 
recorregut musical a través 
de diferents cançons populars 
amb petites pinzellades de jazz. 
Amb una ambientació als anys 
20 i 30 a EEUU, els músics  
fan gaudir de la música a través 

d’arranjaments que són propers als infants i a l’estètica musical dels 
nostres dies. El vestuari, l’escenografia i les actituds dels músics fan 
que sigui difícil deixar d’escoltar. Aquest és un espectacle pensat i 
dissenyat per a infants de 0 a 6 anys i per a les seves famílies.

Elena Pereta > veu, Quico Pugés > violoncel, washboard i caixa 
Marc Cuevas > contrabaix, piano toy i caixa 
Oriol Aguilar > direcció musical, guitarra, flauta i ukelele 
Sergi Felipe > saxos i flauta, Marc Cuevas > direcció

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 55 minuts

Preu: 5 €. Menors de 10 anys: 3 €. Menors de 2 anys gratuït  
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18),  
de dilluns a dijous, de 10 a 13h i de 17 a 20h, a través de la pàgina web 
www.santceloni.cat/teatreateneu i a les taquilles del teatre, una hora abans 
de l’espectacle.

Diumenge, 6 de novembre

A cau d’orella
Comsona?

Teatre
Espectacle 

familiar

0-6
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Aquest Guardó té l’objectiu de 
reconèixer la feina, molts cops 
anònima, del voluntariat social. 

L’acte compta amb la col-
laboració d’Ajuntament de Sant 
Celoni, Afadis Baix Montseny, 
Creu Roja Baix Montseny, Càri-

tas Sant Celoni, Associació Catalunya Contra el Càncer Sant Celoni, 
Associació de donants de Sang de Sant Celoni i el patrocini de  
L.T. Serveis.

Boris Ribas, Colla de Gitanes “Cancell del Montseny” de Santa 
Maria de Palautordera, Companyia de Dansa Maisharbàà, Coral 
Montsing, Crearum Produccions Creatives, Dan Tien Associació 
Cultural, Els Atrevits, Ernest Garrido, Estudi de Dansa Margarita 
Ponce, Grupo de Baile Flamenco Luisa Chenone i Mag Edgard  
> actuacions

Hora: 18 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran  
Durada: 90 minuts

Preu: 6 €. Venda d’entrades: Anticipades, dies 2, 3 i 4 de novembre de 5 a 7 
del vespre, a l’Associació Neurològica (c. Venezuela, 7 bis, de Sant Celoni) i 
1 hora abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre.

Diumenge, 6 de novembre 

7è Guardó Indaleci 
a la implicació social
Org.: Associació Neurològica Baix Montseny

FET A 

SANT 

CELONI

Música
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Inaugurem el  
bar del Teatre 

ho celebrarem  
amb espectacles

FESTES DE SANT MARTÍ
11, 12 i 13 de novembre

Vine!

Divendres, 11 de novembre 
Hotel Cochambre

Dissabte, 12 de novembre 
 LeeBeats 

(rock, rap, DnB, reaggee, dancehall alternatiu)

DJ Kevin Granados  
(música dance, moombahton, melbourne  

bounce, progressive house, electro latino i regeton)

Diumenge, 13 de novembre 
 Animació infantil amb El pot petit

 Ball amb l’Orquestra Què Tal

Entrada 

lliure
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 “Mary Poppins”, la mainadera 
més enginyosa, divertida, mà-
gica, i tal i com ella diu, la més 
impecable! Algú carregat de raó 
va dir: si tots fóssim una mica 
Mary Poppins, el món seria 
molt millor.

Rebrot Teatre i l’Escola De 
Dansa Esther Cortés us conviden enlairar-vos pel vent de l’Est fins 
les teulades de Londres, on Mary Poppins i tots els personatges 
cantaran, ballaran, volaran... 

Hora: 19 novembre (20 h), 20 novembre (18 h),  
26 novembre (20 h), 27 novembre (12 h i 18 h)  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran  
Durada: 75 minuts

Preu: 12 € Venda d’entrades: Anticipades dissabte, 22 d’octubre, de 5 a 8 del 
vespre a la plaça de la Vila. A partir de dilluns, 24 d’octubre, d’11 del matí 
a 1 del migdia, i de 5 a 7 de la tarda per telèfon trucant al 628 14 88 23. 
Dissabte 12 i diumenge 13 de novembre, a la plaça de l’Església dins la fira 
de Sant Martí. I a les taquilles del Teatre, 1 hora abans de cada actuació.

Més informació a www.rebrotteatre.cat  
Facebook / Twitter / Instagram

19, 20, 26 i 27 de novembre 

Mary Poppins  
el musical
Rebrot Teatre

FET A 

SANT 

CELONI

Teatre 

musical
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Dues vides ben diferents, les de 
la Maria i la Teresa. La Maria, 
una metgessa de Celrà casada 
amb un metge i amb dos fills. 
La Teresa, tota la vida dedicada 
al seu germà que un accident 
quan era petit va deixar en 
cadira de rodes. Malgrat les di-

ferents circumstàncies, cadascuna de les vides té els seus moments 
bons i els seus moments dolents. Els caràcters dels personatges 
s’aniran formant amb l’experiència viscuda, tot i que l’atzar també 
hi tindrà molt a dir… Quatre vides diferents unides per un sol fet.

Meritxell Yanes i David Planas > intèrprets 
Cristina Clemente > autora, Víctor Muñoz > direcció

Hora: 19 h i 22 h  
Lloc: Can Ramis  
Durada: 90 minuts

Preu: 5 €  Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 
18), de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina 
web www.santceloni.cat/teatreateneu i a Can Ramis, una hora abans de 
cada espectacle.

Dissabte, 26 de novembre

Ventura
Meritxell Yanes i David Planas

Teatre
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Mr. & Mrs. Jones presenten a 
casa el seu segon i nou treball 
discogràfic “Saltar el Mur”, una 
varietat de cançons que parlen 
de la superació personal, de 
saltar-se els límits i els murs que 
nosaltres mateixos ens fabri-

quem. Un concert de presentació que aglutinarà els temes del seu nou 
disc i els èxits del seu primer treball, “Ni quinze dies”.

Marta de Paco > veu, Keko Pujol > veu, guitarra i piano  
Arnau Figueres > bateria i percussió 
Joan Pasqual > baix elèctric, Marc Puntí > guitarra elèctrica

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 105 minuts

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 anys i Carnet Jove 
8 €. Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18), de 
dilluns a dijous, de 10 a 13h i de 17 a 20h. A través de la pàgina web  
www.santceloni.cat/teatreateneu  A les taquilles del teatre, una hora  
abans de l’espectacle.

Dissabte, 3 de desembre 

Saltar el mur
Mr. & Mrs. Jones

Música
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Han agafat el conte tradici-
onal de “Les set cabretes i el 
llop” i l’expliquen tal qual és, 
ja que els sembla interessant 
remarcar el protagonisme de la 
cabreta petita. Les situacions 
creades pel joc col·lectiu de les 
germanes i l’astúcia del llop 

per aconseguir “el botí” permet un joc dramàtic divertit, en el qual, 
afegeixen una reflexió sobre la cultura agrícola i ramadera dels po-
bles de muntanya. Un conte en versió original tintat d’ironia rural, 
amb l’actitud de “veure-les venir” dels pastors Pirinencs. Espectacle 
recomenat per a infants de 3 a 7 anys i les seves famílies.

Oscar Ribes i Jordi Granell > actors -  titellaires 
Paco Paricio > autor i director

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Ateneu -  Sala Petita  
Durada: 50 minuts

Preu: 5 €. Menors de 10 anys: 3 €. Menors de 2 anys gratuït  
Venda d’entrades: Al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18),  
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A través de la pàgina web  
www.santceloni.cat/teatreateneu  A les taquilles del teatre, una hora  
abans de l’espectacle.

Diumenge, 4 de desembre

El llop i les 7 cabretes
Xip Xap, Teatre

TeatreTeatre
Espectacle 

familiar

3-7
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Rafael Ferrer Fitó fou un dels 
músics més destacats a la Cata-
lunya de la posguerra. Nascut a 
Sant Celoni el 1911, desenvolupà 
la seva activitat musical en la 
seva triple faceta de violinista, 
director d’orquestra i compo-
sitor. Com a compositor, el seu 

catàleg és poc extens però d’una gran qualitat i personalitat; una mú-
sica fresca, transparent i mediterrània, amb uns criteris estètics nous 
que alhora esdevenen la continuació directa de l’obra del seu mestre 
i gran referent, Eduard Toldrà. La soprano Júlia Farrés-Llongueras i el 
pianista Daniel Blanch presenten el CD “L’abril ha florit” que recupera 
l’obra integral per a veu i piano d’aquest compositor. 

Júlia Farrés-Llongueras > soprano 
Daniel Blanch > piano

Hora: 20.30 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran  
Durada: 50 minuts

Dissabte, 10 de desembre 

Rafael Ferrer i les 
seves cançons
Org.: La Fàbrica de Lied

FET A 

SANT 

CELONI

Música

Preu: anticipada 10 €, 15 € 1a fila i 8 € jubilats.  
13 €, 17 € 1a fila i 10 € jubilats el mateix dia de l’espectacle
Venda d’entrades: A partir d’octubre a la llibreria Alguer 7 i a Ticketea



18

L’Esplai de la Gent Gran de 
Sant Celoni presenta aquest 
gran show, dirigit per Francesc 
Puigdefàbergas, a benefici de la 
Marató de TV3, amb felicitació 
i espectacle nadalenc.

Pere Tarridas > presentador 
Francesc Puigdefàbregas > director

Hora: 18 h i 22 h 
Lloc: Teatre Ateneu -  Sala Gran 
Durada: 120 minuts

Preu: 8 €. Venda d’entrades anticipades per a socis, dimecres, 14 de 
desembre, de 5 a 7 de la tarda a l’Esplai de la Gent Gran. Públic general, 
dijous, 15 de desembre de 5 a 7 de la tarda i 1 hora abans de l’espectacle a 
les taquilles del Teatre.

Dissabte, 17 de desembre

Aires d’Europa
Org. Esplai de la Gent Gran

FET A 

SANT 

CELONI

Gran 
Show

A benefici de
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GPS (Girem Propostes Singulars) és 
una programació conjunta del Teatre 
Auditori de Granollers, del CECUCA 
de Cardedeu i del Teatre Ateneu de 
Sant Celoni, orientada a donar suport 
a la creació contemporània a través 
d’espectacles NO CONVENCIONALS 
que cercaran racons més innovadors 
o espais alternatius i jugaran creati-
vament amb les diferents disciplines 
artístiques.

11.11.16 – 20 h
RICARD DE 3R
De Gerard Guix
Cecuca de Cardedeu
 
20.11.16 – 19 h
PLUJA
Amb Guillem Albà i Clara Peya
Teatre Auditori de Granollers
 
26.11.16 – 19 h i 22 h
VENTURA
Amb Meritxell Yanes i David Planas
Can Ramis de Sant Celoni
 
08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18.12.16 – 18 h i 21 h
Dissabtes i diumenges – 12 h
COSAS QUE SE OLVIDAN FÁCILMENTE
Amb Xavier Bobés
Teatre Auditori de Granollers

Centre Cultural de Cardedeu: www.cecuca.cat
Teatre Ateneu de Sant Celoni: www.santceloni.cat/teatreateneu
Teatre Auditori  de Granollers: www.teatreauditoridegranollres.cat
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ABRIL JUNY
2016
Teatre, música i circ 
a Sant Celoni.

PROGRAMACIÓ
T E A T R E


