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6 OCTUBRE 
Programació KM0  > Musical

MUSICAL: CANÇONS  
TEMÀTIQUES

7 OCTUBRE  
Programació KM0 > Gospel 

THE GOSPEL JAM

8 OCTUBRE  
Programació familiar > + 5 

EL BOSC COM BALLA

14 OCTUBRE  
Programació Km 0 > Música

FELEBRATION  
SANT CELONI 2017

20 i 21 OCTUBRE  
Programació Km 0 > Teatre

PELS PÈLS

22 OCTUBRE  
Teatre

TERRA BAIXA

28 OCTUBRE  
Música 

CARN, OS I TOT INCLÒS

29 OCTUBRE  
Programació KM0 > Dansa 

TARDA DE DANSA

3 NOVEMBRE  
Programació KM0 > Teatre

LA FORMA DE LES COSES

5 NOVEMBRE  
Programació familiar > +4

SUPERBLEDA

12 NOVEMBRE  
GPS > Teatre

EXERCICIS D’AMOR

13 NOVEMBRE  
Programació KM0> Teatre

NECESSITO UNA 
INFERMERA

17 NOVEMBRE  
Programació KM0> Pel·lícula

PATRIA. La llegenda 
d’Otger Cataló i els 
9 barons de la fama

18 NOVEMBRE  
Teatre

LES DONES SÀVIES

19 NOVEMBRE  
Programació KM0> Música

8è GUARDÓ INDALECI

25 NOVEMBRE  
Programació KM0> Musical

FANTÀSTIC CINEMA

2 DESEMBRE 
Música i poesia

L’AMOR FORA DE MAPA

3 DESEMBRE 
Programació familar > +4

EL MÉS PETIT DE TOTS



El col·lectiu del Casal de Mira-
sol de Sant Cugat presenta un 
playback amb cançons temàti-
ques, convidats pel Casal de la 
Gent Gran de l’Esplai de Sant 
Celoni.

Hora: 18 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 60 minuts

Preu: 3 €
Venda d’entrades: A les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle

Divendres, 6 d’octubre

Musical: cançons  
temàtiques
Esplai de la Gent Gran
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Musical



The Gospel Jam, la primera 
jam participativa de gospel de 
Catalunya dirigida i creada per 
Karol Green, obre les portes al 
públic per compartir el repertori 
del cançoner de la Jam. Amb 
la platea plena de cantaires de 
gospel, una banda en directe i a 

mans d’una gran directora, The Gospel Jam és una experiència única 
i impressionant que fa ballar l’esperit i t’omple d’alegria.

Karol Green > direcció  Antonio Torres > bateria 
Adri Gonzàlez > piano  Martin Laportilla > baix
Albert Surià > tècnic de so  Lili Bonmatí > organització i gestió

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

Preu: 7 €
Venda d’entrades: escrivint un correu electrònic a thegoodjam@gmail.com i 
a les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle.

Dissabte, 7 d’octubre

The Gospel Jam
Karol Green
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No tothom sap que la música 
va néixer als boscos. Quan una 
dona estava a punt de donar a 
llum s´endinsava al bosc per 
trobar l´arbre que guardava la 
cançó del seu fill. En Lukas, 
descobreix que ell no té cançó i 
creu que per això les coses mai 

li surten bé. Un dia, perdut enmig del bosc, troba un gran arbre que 
conté la seva cançó. Però sempre hi ha algú disposat a aprofitar-se 
dels talents aliens. El Bosc com Balla parla de la recerca de la identi-
tat, de la nostra pròpia veu i com aquesta recerca no és incompatible 
amb el respecte, ja sigui cap les persones del nostre voltant com la 
natura..

Jordi Font i Carlos Gallardo > actors - titellaires 
Aloma Ruiz > violí  Laura Batllori > direcció

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 47 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, 8 d’octubre 

El Bosc com Balla
CAL Teatre
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SETMANA 

DEL BOSC
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Teatre



Després de l’èxit de la darrera 
edició, Sant Celoni se suma 
de nou a la celebració mun-
dial del llegat musical de Fela 
Anikulapo Kuti, de la mà de 
l’associació ASCA, Afrobe-
at Project, La Jaima Espai 
SocioCultural i Art i el segell 

discogràfic Slow Walk Music i amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Celoni. Una trobada a nivell mundial que se celebra en mol-
tes parts del món sobre el 15 d’octubre, dia del naixement del músic 
i activista. Enguany, la banda Kwame Afrovibes, amb el llegendari 
músic ghanès Kwame Azdraku al capdavant, serà l’encarregada de 
donar suport als diversos convidats. Aquesta serà una llarga nit de 
ball i diversió amb missatge. Us hi esperem!

Kwame Afrovibes, Yacine Belahcene, Joe Psalmist, Malem Aziz 
Arradi, Khalid Zerguini, Nakany Kanté, Ayakata, DJ Polite, DJ 
Batonga i DJ Quan > artistes

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

Preu: 10 €  Venda d’entrades: a La Jaima Art (c. Rossinyol, 10, de Sant Celo-
ni) a partir de divendres 15 de setembre i una hora abans de l’espectacle a 
les taquilles del teatre.

Dissabte, 14 d’octubre

Felebration 
Sant Celoni 2017
ASCA, Afrobeat Project, La Jaima Espai SocioCultural i 
Arta i el segell discogràfic Slow Walk Music

KM 0

Música
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“Pels pèls” és una obra de teatre 
poc convencional. Una comèdia, 
un thriller i un reality show bar-
rejats. És la història d’un assas-
sinat, comès en una perruqueria, 
que implica als seus  protagonis-
tes, 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

Preu: 10 €  Venda d’entrades: a Can Bilbeny a partir de dilluns 2 d’octubre i 
una hora abans de cada espectacle a les taquilles del Teatre. Reserva d’en-
trades a www.tramoia.cat

Divendres i dissabte, 20 i 21 d’octubre 

Pels pèls
Tramoia

KM 0

Teatre
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Terra Baixa ha estat una refe-
rència per a Lluís Homar tota 
la vida. Després de fer l’obra de 
Guimerà als 16 anys va decidir 
ser actor, i un moment molt 
recordat de la seva trajectòria 
l’hem de situar als 90, com a 
protagonista de la mítica posa-

da en escena de Fabià Puigserver. Ara Homar assumeix els papers de 
l’obra sol a l’escenari: ja no tan sols l’ingenu Manelic, que baixa de 
la terra alta al fangar de les passions humanes més turbulentes, sinó 
també la Marta i l’amo Sebastià, és a dir, la Caputxeta i el Llop alho-
ra. Pau Miró concentra en un actor la universalitat del clàssic català. 

Lluís Homar > actor  Pau Miró > direcció

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

Preu: 15 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove: 
12 € 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, 22 d’octubre

Terra Baixa
Bitó Produccions

MúsicaTeatre

9

JOVE



Menys és més. Després de 
consolidar-se com un dels 
grans noms de l’escena pop 
a Catalunya, Mazoni sorprèn 
amb un nou disc on torna a 
l’essència de la cançó acom-
panyat únicament de la seva 
guitarra i fent valer la seva 

veu. “Carn, os i tot inclòs” és un viatge cap al cor de les cançons per 
mostrar-ne allò que n’és imprescindible: la melodia i la lletra. No 
obstant les influències estilístiques són molt variades i van des del 
pop més melòdic fins al rock més contundent.

Jaume Pla > veu, guitarra acústica i direcció 
Miquel Sospedra > baix  Aleix Bou > bateria 

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, 28 d’octubre

Carn, os i tot inclòs
Mazoni

TeatreMúsica
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L’associació Catalunya contra 
el càncer, un any més, organitza 
una tarda de dansa a benefici de 
la mateixa entitat local.

Hi col·labora un gran nombre 
d’entitats: Escola de dansa 
Esther Cortés, Contrajazz Marga 

Pastells, Grupo de baile Sant Celoni, Escola de dansa Núria Ventura, 
Escola de dansa Natàlia Prior, Escola de dansa d’Arbúcies, Escola de 
dansa EMR Zumba de Santa Maria de Palautordera

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

Preu: 5 €. Menors de 7 anys, entrada gratuïta. 
Venda d’entrades: a les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle

Diumenge, 29 d’octubre 

Tarda de dansa
Catalunya contra el càncer

Música
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Dansa



Adam és un noi insegur que, 
influenciat per Evelin, la seva 
iconoclasta xicota, que és 
estudiant d’art i prepara la 
tesi doctoral, està disposat a 
canviar del tot per agradar-li 
més. De mica en mica es va 
transformant, però els canvis 

no agraden als seus amics d’abans. Una comèdia que signa el qui 
està considerat hereu directe de David Mamet a partir de la idea que 
la seducció és un art.

Joana Jané, Miquel Jiménez, Lola Pérez i Joan Yerga > intèrprets 
Pep Tarragó > direcció

Hora: 3 de novembre a les 21 h, 4 de novembre a les 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 70 minuts

Preu: 5 €
Venda d’entrades: es podran reservar entrades de l’espectacle, a partir de 
diumenge 1 d’octubre, a través de la pàgina web www.trocateatre.org. A 
partir de dilluns, 16 d’octubre, es podran recollir les entrades i comprar-les 
a TMC estilistes (c. Anselm Clavé, 6 de Sant Celoni) i a les taquilles del 
teatre, una hora abans de l’espectacle.

Divendres i dissabte, 3 i 4 de novembre 

La forma de les coses 
de Neil LaBute   
Trocateatre

Teatre
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 Tots tenim superpoders. Els 
tenim tan amagats que costen 
de trobar, però quan els ne-
cessites, apareixen. La Bleda té 
la força d’una formiga perquè 
pot aixecar set vegades el pes 
d’una formiga, té el poder de 
desaparèixer perquè només 

aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar a qui convingui només 
dient “un-dos-tres-salvats”. Però quan sorgeixi un problema “real”, 
una necessitat “real”, ella tindrà el superpoder més real de tots: la 
imaginació.

Helena Escobar > pallassa Pep Pascual > músic  
Pere Hosta > direcció

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 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 novembre 

Superbleda
La Bleda
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Exercicis d’amor és una manera 
particular de celebrar la unió 
entre persones, una celebració 
senzilla i íntima a mig camí 
entre el teatre i la realitat, on 
l’espectador és el convidat. 
Un espai allunyat de la realitat 

quotidiana, dels clàxons i els llums de la ciutat per reflexionar 
a propòsit de les relacions entre els éssers humans i on poder 
il·lusionar-nos en els dos sentits de la paraula: la il·lusió com a 
mentida i també com a desig.

Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz, Pau Pons 
> intèrprets i directors

Hora: 12.30 h
Lloc: Teatre Ateneu
Durada: 100 minuts

Preu espectacle + plat de paella: 8 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i 
menors de 14, Carnet Jove i per haver assistit dissabte, 7 d’octubre, a “Com a 
pedres”, GPS a l’Auditori de  Cardedeu (ensenyant l’entrada de Cardedeu), 4 €. 
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, 12 de novembre

Exercicis d’amor
El Pont Flotant

Teatre

JOVE
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“Necessito una infermera” és una comèdia 
divertida amb malentesos i final feliç

Hora: 18 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran  
Durada: 60 minuts

Preu: 5 € 
Venda d’entrades: a les taquilles del teatre, una hora abans de l’espectacle

Dilluns, 13 de novembre

Necessito una infermera
Els Atrevits de l’Esplai de la Gent Gran

KM 0

Teatre
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Pàtria, la primera pel·lícula 
èpica i fantàstica de la història 
del cinema català basada enuna 
llegenda popular catalana, ens 
explica, a través del cinema 
més pur d’aventura, la llegenda 
d’Otger Cataló i els 9 barons 
de la fama, plantejant un doble 

viatge, per una banda a la història dels orígens de Catalunya,  i per 
altra banda, a la creació de la identitat nacional a través d’una metà-
fora sobre l’actual moment que viu Catalunya, parlant-nos dels orí-
gens i arrels d’una nació que no falta el respecte a cap nació veïna.

Amb una breu presentació, prèvia al visionat de la pel·lícula, i cine-
fòrum, per qui es vulgui quedar en acabat, amb el guionista i poeta 
Pau Gener i el director i co-guionista Joan Frank Charansonnet. 

Pau Gener > guió Joan Frank Charansonnet > direcció,  
co-guionista i actor Boris Ruiz, Miquel Sitjar, Miquel Gelabert, 
Joan Massotkleiner, Ali El Aziz, Àngels Bassas > entre d’altres, 
actors Sangtraït, Pedro Burruezo i Ricard Boya > banda sonora

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

Preu: Entrada gratuïta. Aforament limitat

Divendres, 17 de novembre

Pàtria La llegenda d’Otger  
Cataló i les 9 barons de la fama
Dejavu films en co-produccio amb Capaneida Films

KM 0

Cinema



17

1672, França. Molière i la Com-
panyia del Rei estrenen una 
comèdia de costums amb un 
embolic familiar on s’hi recull 
l’afany de saber de les dones i 
posa en evidència un poeta me-
diocre i cregut de l’època. 2016, 
Catalunya. Molière i només 

dos actors estrenen la mateixa comèdia de costums amb un embolic 
familiar on, amb un joc interpretatiu que trenca les convencions, s’hi 
recull la burla dels pedants d’avui en dia.

Enric Cambray i Ricard Farré > intèrprets 
Enric Cambray, Ricard Farré i Clara Segura > direcció

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 70 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, 18 de novembre 

Les dones sàvies  
de Molière
Enric Cambray i Ricard Farré

Teatre

JOVE



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

L.T. SERVEIS, patrocinador 
Ajuntament de Sant Celoni, 
Afadis Baix Montseny, Creu 
Roja Baix Montseny, Càritas 

Sant Celoni, Associació Catalunya Contra el Càncer Sant Celoni, 
Associació de donants de Sang de Sant Celoni, col·laboradors

 

Luthiers de Oh! Happy day, Rebrot Teatre amb un fragment 
d’homes “Ramon”, Josep Maria Aparicio, saxo, Maisharbàà, 
danses del ventre, Els Atrevits, Estudi de dansa Margarita 
Ponce, Crearum, Produccions Creatives, José Carlos Arjona, 
guitarra clàssica

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

Preu: 7 €  Venda d’entrades: dies 14, 15 i 16 de novembre de 5 a 7 del ves-
pre, a l’Associació Neurològica (c. Venezuela, 7 bis, de Sant Celoni). I una 
hora abans de l’espectacle a les taquilles del teatre.

Diumenge, 19 de novembre

8è Guardó Indaleci 
a la implicació social
Org.: Associació Neurològica Baix Montseny
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L’Esplai de la Gent Gran de 
Sant Celoni ens presenta 
aquest espectacle, dirigit per 
Francesc Puigdefàbergas, a be-
nefici de la MARATÓ DE TV3, 
amb felicitació i espectacle 
nadalenc.

Francesc Puigdefàbregas > director 

Hora: 18 h i 22 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 100 minuts

Preu: 8 € 
Venda d’entrades: a l’Esplai de la Gent Gran, per a socis, dimecres, 22 de 
novembre, de 5 a 7 de la tarda i pel públic general, dijous, 23 de novem-
bre de 5 a 7 de la tarda. Una hora abans de l’espectacle a les taquilles del 
teatre.

Dissabte, 25 de novembre

Fantàstic cinema
Esplai de la Gent Gran

KM 0

Musical
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L’amor fora de mapa és un es-
pectacle portat als escenaris per 
a mostrar al públic la força dels 
mots i les músiques que habiten 
els treballs homònims dels autors. 
A la representació, s’interpreten 
les cançons basades en els poe-
mes que apareixen a la novel·la, 

mentre Casagran recita i dramatitza fragments del seu llibre i altres 
textos inèdits. Un espectacle que conjuga a la perfecció literatura 
i música, pensat perquè l’espectador gaudeixi d’una experiència 
total, acompanyant als intèrprets en el viatge que proposa L’amor 
fora de mapa.

 

Roc Casagran > rapsoda i autor
Lluís Cartes > músic i cors
Borja Penalba > músic, cantant i director
Mireia Vives > cantant i autora
Quim Puigtió (Kato) > tècnic de so

Hora: 19 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
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.

Dissabte, 2 de desembre

L’amor fora de mapa
Cia L’Amor fora de mapa

Música

Poesia

JOVE
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La Jordina s’amaga a les golfes 
de casa l’àvia després d’una 
discussió amb els pares. 
Allà descobreix com va ser 
la infantesa de la seva àvia. 
Acompanyada per tres músics 
que apareixen d’una vella 
capseta de música, trobarà un 

llibre que li canviarà la vida “El més petit de tots”. La Jordina s’ima-
gina què faria el protagonista del llibre -creat per Lola Anglada el 
1937- a la Barcelona actual, i s’adona que els valors que “El més petit 
de tots” defensava llavors són, encara ara, necessaris de reivindicar. 
La Jordina reviurà diversos moments del conte i baixarà de les golfes 
amb una actitud completament diferent.

Paula Joseph > actriu  Dani Caracola, Andreu Renau i  
Dani Farran > músics Jordi Centelles > direcció  
Ariadna Matas > autora 

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 i a les taquilles del teatre,  
una hora abans de l’espectacle.

Diumenge, 3 de desembre

El més petit de tots
Un musical inspirat en el conte de Lola Anglada

Familiar 
+4

Musical
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Dissabte 07/10/17 

COM A PEDRES 
El Pont Flotant 

- A les 20 h  
- Teatre Auditori de Cardedeu  

Diumenge 12/11/17 

EXERCICIS D’AMOR
El Pont Flotant

- A les 12.30 h  
- Teatre Ateneu de Sant Celoni

Divendres 17/11/17 

EL FILL QUE VULL TINDRE
El Pont Flotant

- A les 21 h
- Teatre Auditori de Granollers

Més informació a:

Teatre Auditori de Cardedeu
www.teatreauditoricardedeu.cat

Teatre Auditori de Granollers
www.teatreauditoridegranollers.cat

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

GPS (Girem Pro-
postes Singulars) 

és una programació 
conjunta del Teatre 
Auditori de Grano-
llers, del Teatre Au-
ditori de Cardedeu i 
del Teatre Ateneu de 
Sant Celoni, orien-
tada a donar suport 

a la creació con-
temporània a través 

d’espectacles no 
convencionals.
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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 un dels espectacles  
de la programació:

Teatre: TERRA BAIXA, amb Lluís Homar.  
Diumenge, 22 d’octubre, a les 18 h

Música: MAZONI i el seu treball CARN, OS I 
TOT INCLÒS. Dissabte, 28 d’octubre,  
a les 20h

Teatre GPS: EXERCICIS D’AMOR del Pont Flo-
tant. Diumenge 12 de novembre, a les 12.30 h

Teatre: LES DONES SÀVIES DE MOLIÈRE, 
amb Enric Cambray i Ricard Farré. Dissabte, 
18 de novembre, a les 20 h

Música i Poesia: L’AMOR FORA DE MAPA,  
amb Roc Casagran, Borja Penalba i Mireia 
Vives. Dissabte, 2 de desembre, a les 19 h

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 el teu avi si ho prefereixes.
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santceloni.cat/teatreateneu
facebook.com/alateneu.santceloni

AMB EL SUPORT DEORGANITZA

PATROCINA

OCTUBRE 
DESEMBRE 2017
Teatre, música i dansa 
a Sant Celoni

PROGRAMACIÓ
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