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6 de juliol > Jardins de la Rectoria Vella
MÚSICA / DUEL DE TITANS - BIG BAND DEL CME
13 de juliol > Plaça de la Biblioteca
CIRC / LES ARTS DEL CEL
20 de juliol > Plaça de Rafael Ferrer (Sant Ponç)
CINEMA / LA VIDA D’EN CARBASSÓ
27 de juliol > Plaça de la Biblioteca
MÚSICA / GOSPEL EN CONCERT
3 d’agost > Plaça de la Biblioteca
CIRC / MiraT. CIRC PÀNIC
10 d’agost > Plaça de la Biblioteca
TEATRE GESTUAL I HUMOR / A TOT GAG!
17 d’agost > Plaça de Rafael Ferrer (Sant Ponç)
CINEMA / BALLERINA
24 d’agost > Plaça de la Biblioteca
TEATRE CÒMIC I PNEUMÀTICS / BOOM!
31 d’agost > Jardins de la Rectoria Vella
MÚSICA / DE SUD A NORD

A les

10 de la nit
15

Música

DUEL DE TITANS

Big Band del CME

J.M. Aparicio > direcció

La Big Band del Centre Municipal d’Expressió presenta un
programa dedicat a la música italiana per cinema. Ennio
Morricone i Nino Rota són sens dubte els dos compositors
més emblemàtics d’aquesta música, en aquest concert
gaudirem escoltant algunes de les seves peces més
representatives.
Durada: 50 minuts

Dijous

6 de juliol

Jardins de la Rectoria Vella
A les 10 de la nit
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En cas de pluja
al Teatre Ateneu

Circ

LES ARTS DEL CEL
Asvin López, Toni Gutiérrez, Arnau Andreu i Marta Erra > intèrprets
Jorge Almunmer > direcció

En aquest espectacle és
combinen tres propostes
de circ aeri de breu format.
Les tres propostes han sigut
creades independentment,
i conformen un tast del circ
aeri contemporani que actualment es fa a casa nostra.
No sempre és fàcil donar
sortida a propostes breus en
el circ. Aquí la idea és unir
esforços per tal de poder dur
en escena tres petits mons,
tres breus històries, dit en
altres paraules, les Arts del
Cel és un recull de contes
curts. Els artistes aposten per
combinar tres càpsules que
estan entrellaçades per l’humor, la bellesa, la fragilitat, i
sobretot, pel risc.
Durada: 50 minuts

Dijous

13 de juliol
Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit

En cas de pluja
ajornat
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Cinema

LA VIDA D’EN
CARBASSÓ

Rita Productions / Blue Spirit Animation
Gébéka Films
Claude Barra > direcció

En Carbassó és un nen valent que després de perdre a la seva
mare ha d’ingressar en una casa d’acollida, amb altres nens i
nenes orfes de la seva edat. Ell s’esforça per trobar el seu lloc
en un medi hostil i gràcies a l’ajuda dels seus nous amics
aprèn a confiar, troba el vertader amor i una nova família.
Durada: 66 minuts

Dijous

20 de juliol

Plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç)
A les 10 de la nit
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En cas de pluja
al Teatre Ateneu

Música

GOSPEL EN CONCERT
Cor Gospel Sant Celoni
karol Green > direcció

El Cor Gospel Sant Celoni neix el 2012 amb molta il·lusió i
empenta que va despertar la motivació musical d’una cinquantena de persones. Des d’octubre del 2016 la direcció
passa a mans de Karol Green que també dirigeix les corals
Barcelona Soul Choir i Gospelians de Girona. El gospel és
una música que neix de la necessitat d’expressar sentiments en un moment on la llibertat d’expressió era nul·la.
Ha fet un llarg recorregut i avui aquesta música s’ha d’experimentar per entendre-la, posar-te de ple en el seu ritme
i comprendre què pretén: un cant comú que es converteix
en unió i força. Recomanable a qualsevol que se senti sol,
que estimi la música o simplement que vulgui vibrar a
l’uníson amb gairebé 50 cors més acompanyats per una
banda en directe. Durada: 75 minuts

Dijous

27 de juliol
Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit

En cas de pluja
al Teatre Ateneu
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Circ

MiraT
Circ Pànic

Jordi Panareda > idea, creació i interpretació
Sasha Agranov > músic
Piero Steiner & Stéphanie Coppé > direcció

MiraT, un joc de mirades encreuades. D’ell cap a ell mateix,
alhora introspectiva i d’obertura a l’altre. De tu cap a ell i
d’ell cap a tu. Mirar-se, confrontar-se amb la pròpia solitud,
prendre la decisió de fer aquest viatge personal i transcriure’l a la pista. MiraT, una injunció al mirar-se sense
autocomplaença però també sense supèrbia, amb humor
i autoderisió. En una constant recerca de l’equilibri, tot
oscil·lant, tot girant, tot ballant.
Durada: 45 minuts

Dijous

3 d’agost

Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit
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En cas de pluja
ajornat

Teatre

gestual i
humor

A TOT GAG!
PuntMoc

Guillem Boada, Juli Boada i Héctor Boada > autoria i interpretació
Rakel Ezpeleta > direcció

La plasticitat de les figures corporals i el moviment insaciable dels intèrprets, aconsegueixen embadocar a l’espectador indiferentment de l’edat i el seu origen. Espectacle
molt dinàmic i fresc, on es combina un notable treball de
teatre físic, un exemple de mim pur, una gran dosis d’humor i una relació molt propera amb l’espectador. PuntMoc
ens proposen una arriscada proposta; sense cap element
escènic i cap paraula: simplement tres actors en estat pur
(amb una mica de roba), un joc de seducció en el qual a
través de la seva imaginació ens transportaran on i amb
qui ells desitgen.
Durada: 40 minuts

Dijous

10 d’agost
Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit

En cas de pluja
al Teatre Ateneu
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Cinema

BALLERINA

Caramel Film, Quad Productions, Main Journey
Éric Warin i Éric Summer > direcció

Felicia és una nena que, després de perdre els seus pares,
viu en un orfenat a Bretanya.
La seva passió és la dansa i
somia en convertir-se en una
ballarina professional. Per
aconseguir-ho s’escapa amb
l’ajuda del seu amic Víctor
i viatja fins a París. És l’any
1879 i ella es fa passar per una
persona que no és per aconseguir entrar com a alumna de la
Grand Opera House i d’aquesta manera lluitar per tenir la
vida que desitja.
Durada: 89 minuts

Dijous

17 d’agost

Plaça Rafael Ferrer (Sant Ponç)
A les 10 de la nit
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En cas de pluja
al Teatre Ateneu

Teatre
còmic i

pneumàtics

BOOM!
Chapertons

Feliu Plasencia, Jordi del Rio i Kike Ferragut > interpretació
Chapertons i Àngel Alonso > direcció

Pujar a l’escenari unes motos de cursa, un cotxe, un
elefant de circ, una granota, una mosca gegant dins una
selva, una pista d’autos de xoc, un pou sense fons, un
“cowboy”, una folklòrica amb vestit de “faralaes”, una petita
orquestra de cambra “pneumàtica”... Tot això només hi cap
a la imaginació de Chapertons. Boom! És un muntatge
innovador i una prova de la imaginació desbordant de tres
actors còmics que, com a elements, tan sols utilitzen uns
quants pneumàtics i els secrets de llur màgia.
Durada: 60 minuts

Dijous

24 d’agost
Plaça de la Biblioteca
A les 10 de la nit

En cas de pluja
al Teatre Ateneu
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Música

DE SUD A NORD
Orquestra Baix Montseny
J.M. Aparicio > direcció

El concert proposa un recorregut musical des de sud
Àfrica al nord d’Europa. En aquest espectacle, a més de la
música, intervindran rapsodes que recitaran poemes en la
seva llengua materna, i també participaran músics d’entitats i comunitats relacionades amb aquest viatge musical
que aportaran amb les seves veus i els seus instruments
tradicionals una riquesa tímbrica i colorista a l’espectacle.
Durada: 60 minuts

Dijous

31 d’agost

Jardins de la Rectoria Vella
A les 10 de la nit
24

En cas de pluja
al Teatre Ateneu

