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Un jove polític acaba de ser 
escollit president. En poques 
hores ha de pronunciar el seu 
discurs d’investidura però, cada 
vegada que l’assaja, un terrible 
tic deforma la seva cara de 
forma tan ridícula com hilarant. 
El psiquiatra només té unes 

poques hores per resoldre aquest aparent trastorn i evitar que el 
president electe faci un ridícul espantós en la seva primera compa-
reixença.

Ramon Madaula i Roger Coma > intèrprets 
Jordi Casanovas > direcció 

Hora: 18 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 80 minuts

Preu: 12 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 10 €. 
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, 19 de febrer

L’electe
Sala Muntaner

Teatre

JOVE
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Blaumut va acomiadar el 2016 
amb un espectacle final de gira 
a la Sala Apolo de Barcelona, 
on un cop més, van exhibir la 
seva capacitat de convocatòria, 
venent totes les entrades amb 
mesos d’antelació. El 2017, tor-
naran amb tota la força, amb un 

nou disc i gira amb què recorreran la totalitat dels Països Catalans. 
L’àlbum, encara sense títol, s’està enregistrant a l’estudi Grabaciones 
Silvestres, amb la producció de Marc Parrot, i serà editat per Música 
Global. Aquesta nova obra serà un pas més en la carrera d’un grup 
que ha aconseguit donar vida a un univers propi i reconeixible mar-
cat per unes lletres emotives, dotades d’una forta càrrega evocadora, 
i una música elegant de tall pop-folk i impregnada de tocs clàssics, 
que no defuig l’èpica ni la contundència.

Xavi de la Iglesia > guitarra i veu Vassil Lambrinov > violí 
Oriol Aymat > violoncel Manel Pedrós > violoncel 
Manuel Krapovickas > violí

Hora: 21.30 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran

Preu: 12 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 10 €. 
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, 4 de març

Blaumut
Concert de pre-estrena del seu nou disc

Música
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Un espectacle pensat per a un 
públic entre 2 i 5 anys, on po-
der experimentar la proximitat 
del teatre i les sensacions d’una 
forma especial. L00 és un vent 
asiàtic, càlid i sec que actua a 
les tardes d’estiu, i l’especta-
cle una visió de la seva dura 

tasca d’empènyer les dunes del desert i devastar les zones humi-
des, selves i oceans. Deixar vaixells paralitzats enmig d’un mar de 
sorra, fulminant per sempre més la seva possibilitat de navegar. Un 
document poètic i inèdit, mirat amb lupa, sobre el com i el perquè el 
vent desertitza.

Natàlia Méndez Castell > intèrprets Sergi Ots > direcció

Hora: 11 h i 12.30 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 30 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, 5 de març 

Loo
Ponten Pie

Espectacle 

familiar

2-5
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Ens trobem davant el relat 
d’una dona, que ha naufragat 
en un paradís de grans pre-
guntes. Arriba amb les mans 
buides per reflexionar sobre 
allò que és, allò que era, el que 
voldria ser... A vegades un 
naufragi és senzillament un 

camí cap a noves aventures. La vida de una mujer és una història que 
navega en un món simbòlic i figuratiu. Són records poètics, somnis, 
mal sons, contes i música del passat. Un espectacle de teatre on els 
sentiments són el vehicle per recórrer el camí mentre les imatges 
creen una altra dimensió.

Espectacle multilingüe: castellà, català, anglès, italià i finlandès.

Sarina Röhn > intèrpret  Piero Steiner > direcció

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

Preu: 8 €  Venda d’entrades: a les taquilles del teatre, una hora abans de 
l’espectacle.

Divendres, 10 de març 

La vida de una mujer
Un espectacle de Sarina Röhn i Piero Steiner

KM 0

Teatre
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Arriba a Sant Celoni, el II 
Concurs de Dansa del Baix 
Montseny. Un concurs dirigit a 
estudiants de dansa de 10 a 18 
anys que competiran a l’Ateneu 
de Sant Celoni el proper dia 11 
de març de 2017. El jurat estarà 
integrat per Josep Ma López, Joan 

Carles Solé, Cristina Miralles i Marga Pastells. Amb aquest concurs 
volem afegir, enriquir i completar la formació escènica dels estudi-
ants de dansa amb una posta a punt a l’escenari. Gaudeix la dansa!

Més informació a http://concursdansamontseny.com/ 

Isabel Notiboli i Josep Ma López > direcció 

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

Preu: 8 € anticipada i 10 € a les taquilles del Teatre. Venda d’entrades:  
anticipades a través de la pàgina web http://concursdansamontseny.com/  
1 hora abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre.

Dissabte, 11 de març 

II Concurs de Dansa 
del Baix Montseny
Talp

KM 0

Dansa
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David Guapo segueix impa-
rable! Definit com un còmic 
multidisciplinar, els seus es-
pectacles són un desplegament 
de talent: acting, improvisació 
i música combinats sempre 
amb el millor humor, ironia i 
naturalitat. 

David Guapo > intèrpret

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

Preu: 18 €  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, 18 de març 

David Guapo
#quenonosfrunjanlafiesta

MúsicaMonòleg
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Aquesta és una adaptació tea-
tral del film de terror i suspens 
Psicosis dirigida per Alfred 
Hitchcock l’any 1960, que ens 
parla d’una jove secretària, que 
després de cometre un robatori, 
marxa de la ciutat de Phoenix, 
conduint durant hores i parant 

a descansar en un petit motel de carretera. Tot sembla normal i 
tranquil al motel però, mentre s’està dutxant, la jove és assassinada 
salvatgement a ganivetades. Ara JASC i Trocateatre han adaptat 
aquesta obra de terror basada en fets reals.

Eva LLorca, David Gazquez, Alba Planells, Miquel Jiménez, 
Josep Masnou, Marta Garriga, Xavi Godoy, Cristina Fernández, 
Agust Alcalde i col·laboració d’Eli Lloret > intèrprets 
Bartu Gunyalons > direcció

Hora: 22 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 60 minuts

Preu: 5 € Venda d’entrades: a partir de dilluns 13 de març a Can Bibleny 
(c. Major, 149) i al Forn de Pa Anfruns (pl. de la Vila). Una hora abans de 
l’espectacle a les taquilles del Teatre.

Divendres i dissabte, 24 i 25 de març 

Psicosi
JASC i Trocatreatre

Teatre
KM 0

Teatre
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Cris Juanico presenta el seu nou 
disc F(a)usta, és la suma de dos 
mots, sort i fusta, que s’uneixen 
per donar nom a un nou disc 
carregat de significat. Fusta, 
corsa i veu són els tres colors 
d’aquesta proposta de Cris 
Juanico. Deu cançons noves, 

traçades amb una sonoritat contemporània que descriuen paisatges, 
reflexions i emocions.

Cris Juanico > veu i guitarra acústica  
Joan Solà-Morales > contrabaix  Giovanni Giri > violí

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 60 minuts

Preu: 12 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 10 €. 
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’abril 

F(a)usta
Cris Juanico Trio

MúsicaMúsica
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Un carregador del moll i una 
pagesa es troben per casualitat 
escapant de la guerra. Junts, 
amb sentit de d’humor i sor-
prenent creativitat, donen vida 
a un nou món. Un espectacle 
que parla de l’amistat, de la 
guerra, dels temors que ens fan 

petits, dels sentiments i de l’esperança, i en el qual el gest, l’ humor 
i la creativitat són els protagonistes.

Cristina Aguirre i Claudio Levati > intèrprets 
Iolanda Llansó > direcció

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

Preu: 5 €. Menors de 10 anys: 3 €. Menors de 2 anys gratuïta
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’abril 

Papirus
Xirriquiteula Teatre

Teatre
Espectacle 

familiar

+4
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 La vida d’en Roger Denís, 
l’alcalde d’una petita ciutat 
de províncies, es desmunta 
de la manera més insospitada 
de la nit al dia. Quan les coses 
no li podien anar millor en la 
política, el retorn de la seva filla 
adolescent i un vídeo desco-

bert per Internet fan que s’adoni que potser no és tan bon pare com 
es pensa. I, és clar, quan tot comença a torçar-se i les veritats surten 
a la llum només falta la intervenció d’una ex amb ganes d’afegir més 
llenya al foc per deixar un home tocat i enfonsa.

Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, Jaume Madaula i Georgina Latre > 
intèrprets David Plana > direcció

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

Preu: 15 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 10 €. 
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.

Dissabte, 8 d’abril 

El bon pare
Vania Produccions

Teatre

JOVE
13
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El Mag Edgard ens porta a Sant 
Celoni el 1r Festival Internaci-
onal de màgia que culminarà 
amb la Gran Gala Internacional 
presentada pel Mag Gerard i la 
participació de mags de renom 
vinguts d’arreu del món com el 
Dúo Kygalion (Rússia), El Gran 

Braulio (Argentina) o Amélie (Madrid). La Gran Gala però, serà la 
cirereta del pastís de tot un seguit d’activitats al llarg d’aquells dies:

• Dimarts, 18 d’abril, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca l’Escorxador, 
presentació del llibre Màgia amb aliments del Mag Gerard que ens 
oferirà una petita actuació d’alguns dels jocs de màgia que conté el 
llibre, a continuació conferència sobre la història de la màgia a càr-
rec de Ramón Mayrata. El Mag Edgard farà un tast de la seva màgia 
durant la conferència. Aquest acte és per a tots els públics

• Divendres, 21 d’abril, a les 6 de la tarda, a la plaça de la Biblioteca, 
màgia a càrrec d’Adrián Conde

• Dissabte, 22 d’abril, a 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de la Vila,  
estrena de l’espectacle de màgia per a tota la família Adivina qué 
amb Adrián Conde

Hora: 19 h Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran

Preu: 10 €. Menors de 5 anys 8 €  Venda d’entrades: a Ade Esports (c. Major, 
52) i Infinity by Ade (c. Major, 2) de Sant Celoni, a partir de dimecres 15 de 
març i una hora abans de l’espectacle a les taquilles del teatre.

Dissabte, 22 d’abril

Màgic Loni
Cia Mag Edgard

Teatre

KM 0

Màgia
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Pels pèls és una obra de teatre 
poc convencional. Una comè-
dia, un thriller i un reality show 
barrejats. És la història d’un 
assassinat, comès en una perru-
queria, que implica als seus  pro-
tagonistes, el perruquer, la seva 

ajudant i els clients de la perruqueria. Per resoldre el cas el públic juga 
un paper actiu ajudant a la policia a solucionar el crim. La participació 
del públic serà decisiva per saber qui és l’assassí. Per això, la força de 
l’obra resideix en la improvisació dels actors i la seva interrelació amb 
el públic, que es converteix en un personatge actiu.

Joan Cros, Albert Montsant, Enric Simó, Bàrbara Guillén, Mayte 
Santiago, Montse Sarreta, Laura Serrano, Enric Molla, Eugènia 
Fermín, Roser Valls, Victòria Garriga i Andreu Querol > intèrprets 
Jordi Serrat > direcció Àngels Galisteo, Marta Planells, Roger 
Serrat, Eduard Márquez, Martí Bonamusa i Enric Tarragó > equip 
tècnic i producció Andrea Cano i Núria Llavina  > regidores

Hora: 22 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran  
Durada: 120 minuts, en dos actes

Preu: 10 € Venda d’entrades: a Can Bilbeny a partir de dimarts 11 d’abril i una 
hora abans de cada espectacle a les taquilles del Teatre. Reserva d’entrades a 
www.tramoia.cat

Divendres i dissabte, 28 i 29 d’abril 

Pel pèls
Tramoia

KM 0

Teatre
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La coral Veus Amigues Esplai 
de la Gent Gran de Sant Celoni, 
convida tres corals més al 
Teatre Ateneu de Sant Celoni, 
la Rossinyol de Sant Antoni 
de Vilamajor, la Turó dels 
Vents de Llinars del Vallès i 
Les Veus de Gualba a participar 

d’aquesta segona edició de la Gran Cantada, que serà presentada per 
Pere Tarridas i en la que cada coral interpretarà 5 temes i cantaran 
conjuntament la cançó Rosa d’abril. 

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Ateneu -  Sala Gran  
Durada: 75 minuts

Preu: Entrada gratuïta. Es podran fer donatius que aniran a Càritas  
Parroquial Sant Celoni

Diumenge, 30 d’abril

2a Gran cantada coral
Esplai de la Gent Gran

KM 0

Cant Coral
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A principis de març arriben a 
casa nostra les orenetes i s’hi 
estaran fins a finals de setem-
bre. Les 2princesesbarbudes us 
expliquen la seva vida en el disc 
Sempre de vacances. 11 cançons 
de composició pròpia que parlen 
de com fan el niu, què mengen, 

la seva criança, els viatges, el vestuari, el cant i els seus somnis. A 
l’escenari hi trobareu quatre orenetes barbudes que es retroben des-
prés de la migració per fer un concert amb instruments de joguina i 
ritmes pop. 

Helena Casas, Marc Marcé, Marc Poch i Toni Vilaprinyó  
> músics Helena Casas > direcció

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

Diumenge, 7 de maig 

Sempre de vacances
2princesesbarbudes

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 20h. A través de la pàgina web www.santceloni.cat/teatreate-
neu i a les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle.

Espectacle 

familiar

+4



CatAlinKa us sorprendrà 
amb una proposta de rics 
colors, d’harmonies arcaiques 
d’oracions immortals i també 
romances amoroses que ence-
nen els cors.

Aquest nou treball del conjunt 
CatAlinKa es vol apropar una mica més a l’ànima eslava del poble 
rus en els seus dos vessants més identitaris en el món musical, les 
harmonies ortodoxes que ressonen a les cúpules dels seus temples, 
així com les romances que bateguen als cors de la gent.

Anna Bobrik, Vera Krasnoperova, Josep Camós i  
Daniel Morales > intèrprets

Hora: 18 h i 20 h 
Lloc: Capella de Sant Ponç 
Durada: 50 minuts

Preu: 5 €  Venda d’entrades: a partir d’una hora abans de cada espectacle a 
la capella de Sant Ponç

Diumenge, 21 de maig

“Метелица” 
Tempesta eslava
CatAlinKa
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Final de la 10a edició del con-
curs Sant Celoni Sona! amb els 
4 grups finalistes que el jurat 
haurà estat seleccionats per a 
l’ocasió. Aquest concurs, que 
es fa a Sant Celoni des de 2007, 
pretén promocionar i difondre 
els grups de música del Baix 

Montseny obsequiant al grup guanyador amb l’enregistrament, 
masterització i edició d’un EP, 5 temes, en un estudi de gravació 
professional. 

Hora: 23 h 
Lloc: Teatre Ateneu -  Sala Petita 
Durada: cada un dels 4 grups tocarà 30 minuts

Preu: entrada gratuïta

Dissabte, 27 de maig

Sant Celoni Sona! 
Concurs 2017
Música del Baix Montseny

Música
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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.
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RUDO 
de Manolo Alcantara 

Dissabte 04/03/17 
- A les 12 i a les 18 h  
- CECUCA de Cardedeu  

LOO
Cia. Ponten Pie

Diumenge 05/03/17 
- A les 11 i a les 12.30 h  
- Teatre Ateneu de Sant Celoni

Diumenge 02/04/17 
- A les 12 i a les 17 h
- Cecuca de Cardedeu

DEIXEU-ME EN PAU,  
NOMÉS TINC 15 ANYS
Granollers pren el Teatre

Divendres, dissabte i diumenge  
24, 25 i 26/03/17 (15 sessions)
- Teatre Auditori de Granollers

Més informació a:

Centre Cultural de Cardedeu – CECUCA
www.cecuca.cat

Teatre Auditori de Granollers
www.teatreauditoridegranollers.cat

Teatre Ateneu de Sant Celoni
www.santceloni.cat/teatreateneu

BIRDIE
Agrupació Señor Serrano

Divendres 05/05/17 
- A les 21 h
- Teatre Auditori de Granollers

“Метелица” 
TEMPESTA ESLAVA
CatAlinKa

Diumenge 21/05/17 
- A les 18 h i 20 h
- Capella de Sant Ponç 

de Sant Celoni 

UDUL 
Los Galindos

Divendres, dissabte i  
diumenge 26, 27 i 28/05/17
- Cecuca de Cardedeu
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JOVE
Ets jove i t’agrada el Teatre? 
Doncs... estàs de sort!
Si tens entre 16 i 25 anys, pots gaudir  
d’un val 2x1 per a dos dels espectacles  
de la programació:

L’ELECTE, amb Ramon Madalula i Roger 
Coma, que tindrem a Teatre el proper  
diumenge, 19 de febrer a les 6 de la tarda.

EL BON PARE, amb Lluís Soler, Teresa  
Vallicrosa, Jaume Madaula i Gerogina Latre,  
que hem programat per dissabte, 8 d’abril  
a les 8 del vespre. 

Només cal que passis pel Centre Municipal d’Expressió 
– Escola de Música (c. Sant Josep, 18, de Sant Celoni) 
de dilluns a dijous, de 10 a 13 h o de 17 a 20 h i triïs les 
teves localitats. L’aforament és limitat així que no perdis el 
temps i vine aviat. No es podrà aplicar cap descompte al 
preu de l’entrada del 2x1. Només la persona que compri 
l’entrada ha de ser jove (entre 16 i 25 anys), l’acompa-
nyant pot ser qui tu vulguis... un amic o amiga, la teva 
mare, un cosí o et teu avi si ho prefereixes.

T E A T R E
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www.santceloni.cat/teatreateneu
www.facebook.com/alateneu.santceloni

C-
35

T E A T R E



T E A T R E

santceloni.cat/teatreateneu
facebook.com/alateneu.santceloni

AMB EL SUPORT DE

FEBRER 
MAIG 2017
Teatre, música i dansa 
a Sant Celoni

PROGRAMACIÓ

T E A T R E

11, 12 i 13


