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Organitza Hi col·labora



Música i poesia

Concert acústic + recital de poesia
Paul Fuster & Pau Gener

Pau Gener, poeta
Paul Fuster, guitarra i veu

Paul Fuster i Pau
Gener van viure
junts durant un
mes en un autobús,
a Brooklyn, Nova

York. Fuster, músic de llarga trajectòria, i Gener, poeta i
escriptor de Sant Celoni, també de llarg recorregut, van
habitar dins d’un autobús dels anys 40. La seva col·laboració
artística va anar més enllà de l’art i va arribar a l’arrel de
la vida mateixa, així van amuntegar un plegat de vivències
que van germinar en cançons, poemes, i que van donar
lloc a discs i llibres ja editats i publicats per ambdós en els
darrers anys. Arribats a l’any 2011, els dos amics es
reuneixen de nou per oferir un concert acústic de Fuster
esquitxat d’un recital de Gener, i certa interacció entre les
dues vessants de la mateixa muntanya creativa.

Durada: 1 hora, extensible segons ambient
Entrada: 3 euros
Venda: Una hora abans de l’espectacle, a les taquilles del
Teatre Municipal Ateneu

Divendres, 21 d’octubre
a les 8 del vespre
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Jazz

Estils
D-Sax-Tres

Josep Maria Aparicio, saxos soprano i alt
Sergi Rovira, saxos soprano i alt
Toni Pola, saxo tenor Víctor Bauza, saxo baríton
Roger Bas, bateria Vicenç Mas, baix

Quatre saxofonistes acompanyats de
baix i bateria, ens aproparan als diferents
matisos tímbrics i expressius dels saxos
Soprano, Alt, Tenor i Baríton, tot
recorrent estils tant diferents com el
Barroc, el Swing, el Tango o la música
Electrònica. El grup D-Sax-Tres l’integren
sis músics amb formació i experiències
ben diferents en el món de la música.

Aquesta riquesa individual s’uneix per proposar un concert
que es pot definir com eclèctic.

Durada: 1 hora

Dissabte, 19 de novembre
a les 8 del vespre
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Cançó

Blaus de l’ànima:
més de 20 anys ben a prop
Maria del Mar Bonet & Manel Camp

Maria del Mar Bonet, veu
Manel Camp, piano

Fa poc més de 20 anys, Maria
del Mar Bonet i Manel Camp
estrenaven, en una exitosa
tanda de recitals al Teatre Lliure
de Gràcia, a Barcelona,  un recull
de cançons que culminarien
amb l'edició, un any després,

del celebrat treball discogràfic Ben a prop. Commemorant
l’efemèride,  tots dos artistes s’han retrobat a l’estudi
d’enregistrament per a festejar-ho, fent de nou aquell
repertori i afegint-hi totes aquelles noves cançons que
han anat fent darrerament, actuant plegats als escenaris.
D’aquesta manera, combinen els aires mediterranis de la
cantant mallorquina en la seva vessant més jazzística i el
mestratge d’un dels grans del piano.

Durada: 1 hora i 30 minuts

Dissabte, 1 d’octubre
a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Dissabte, 8 d’octubre
a les 8 del vespre
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Música clàssica catalana del s. XX
Homenatge al Mestre RAFAEL FERRER FITÓ,
patrimoni cultural de Sant Celoni

Concert Rafael Ferrer
1a part, concert de piano
2a part, quartet de violes

Jordi López, piano
Laia Capdevila, Maria Amorós, Pere Nolasc i
Joana Fugaroles, violes

Seguim homenatjant el mestre
celoní Rafael Ferrer Fitó,
patrimoni cultural de la vila,
aquest cop interpretant la seva
obra per a piano i quartet de
violes, així com sardanes per a
cobla escrites i adaptades al
piano pel mateix compositor.
Per arrodonir el concert,
s’interpretaran obres dels mestres
del compositor, Lluís Millet i Enric

Morera, i d’altres compositors catalans coetanis.

Durada: 1h i 30 minuts (amb un descans de 15 minuts)

Dissabte, 5 de novembre
a les 8 del vespre
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Música clàssica teatralitzada amb clau
d’humor surrealista empordanès

Concert Desconcertant
Orquestra de Cambra de l’Empordà

Carles Coll, director
Orquestra de Cambra de l’Empordà

L’Orquestra de Cambra de
l’Empordà (OCE) presenta un
nou i insòlit treball en clau
d’humor. El Concert
Desconcertant us proposa una
vetllada musical en la línia de
qualitat d’interpretació d’uns

músics ja consagrats tant en el repertori clàssic com al
contemporani, però aquesta vegada donant un pas més
enllà, amb la intenció de fer somriure al públic assistent
amb accions dinàmiques, plenes de comicitat, però sense
perdre mai l’alt nivell musical obtingut després de 21
anys d’actuacions.

Durada: 1 hora i 10 minuts

Divendres, 2 de desembre
a les 8 del vespre
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Música clàssica

Concert de Música de Cambra
Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica

Per cinquè any consecutiu
l’Associació Catalana
d’intèrprets de Música Clàssica
ofereix el Cicle Anna Ricci en
gira per diferents indrets de la

geografia catalans. Divendres, 2 de desembre podrem
gaudir d’un d’aquests concerts a Sant Celoni.

Durada: 1 hora i 15 minuts

Entrades Entrefestes
Públic general: 10 euros
Menors de 14 anys o majors de 65: 5 euros
Joves entre 14 i 29 anys amb Carnet Jove: 5 euros
Menors de 2 anys: gratuït

Venda d’entrades
A partir de dilluns, 3 d’octubre, al Centre Municipal d’Expressió
(c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17
a 20 h amb targeta de crèdit o efectiu.

Mitja hora abans de cada espectacle, a les taquilles del
Teatre Municipal Ateneu.

Entrefestes
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