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PROGRAMACIÓ

OCTUBRE
DESEMBRE 2018

Teatre, música, dansa
a Sant Celoni

T E AT R E

6 OCTUBRE
Teatre
UN COP L’ANY
7 OCTUBRE
Programació familiar >
Música GPS
SUIT NÚM 1 ELS
BATECS DEL CARGOL
11 OCTUBRE
Programació KM0 > DJ
REMEMBER “BACK TO
THE FUTURE 80s i 90s”
14 OCTUBRE
Programació KM0 >
Musical play back
REVISTA REVISTA
26 i 27 OCTUBRE
Programació KM0 >
Teatre
TOC TOC
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28 OCTUBRE
Programació KM0 >
Dansa
TARDA DE DANSA
3 NOVEMBRE
Música
CUIDEM-NOS
4 NOVEMBRE
Programació familiar >
Teatre
UN MÓN (I UN MUNT!)
DE DRACS
18 NOVEMBRE
Música
9è GUARDÓ INDALECI
24 NOVEMBRE
Teatre
BE GOD IS

24 NOVEMBRE
Programació KM0 >
Música
SENIOR’S BAND +
SOPAR SOLIDARI +
DJ
30 NOVEMBRE
Programació KM0 >
Música
PLEASE - TRIBUT U2
1 DESEMBRE
Programació KM0 >
Musical
GAGS D’HUMOR I
MUSICALS
2 DESEMBRE
Programació familiar >
Titelles
KISSU

5 DESEMBRE
Programació KM0 > DJ
REMEMBER “DISCO
FEVER 80s i 90s”
6 DESEMBRE
Programació KM0 >
Jornada
TOMBEM EL RÈGIM
DEL 78
15 DESEMBRE
Programació KM0 >
Quina
QUINA SOLIDÀRIA
14 i 15 DESEMBRE
Programació KM0 >
Teatre
LA VIDA DE BRIAN
16 DESEMBRE
Teatre GPS
PLUJA
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Dissabte, 6 d’octubre

Un cop l’any

JOVE

re
Teat

Minoria Absoluta
L’any 1975, després de passar la
primera nit junts en un hotel,
dos amants decideixen seguir
amb la seva relació en secret:
només es trobaran un cop l’any,
el mateix dia, a la mateixa
habitació, mentre la resta
de la seva vida segueix amb
els seus matrimonis i fills. Durant el transcurs dels següents 25
anys, hauran de fer front a l’evolució que experimentaran les seves
vides. L’espectacle juga entre la comèdia i el drama romàntic en sis
escenes que expliquen l’evolució emocional dels protagonistes de
forma absolutament connectada amb el moment històric i social
que estan vivint.
Andrea Ros i David Verdaguer > intèrprets Àngel Llàcer > direcció
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 45 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, 7 d’octubre

Suit Núm 1
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Els Batecs del Cargol

Companyia Abaibaï, concert per a nadons
Els primers estímuls que rep el
nostre cervell són sons rítmics,
els provinents de la mare, el
seu tranquil·litzador i com·
passat batec del cor. A partir
d’aquesta idea i de la imatge
del cargol com una barreja de
fragilitat i independència, de
lentitud, però també de constància, sorgeixen aquests Concerts
per a nadons. Música en escena per estimular amb un contrastat
joc sonor i visual: els petits interactuen amb els músics i circulen
encuriosits per l’espai. Mireu quines cares!

Carles Pedragosa >compositor i acordió Jordi Santanach >
compositor i clarinet baix Queralt Prats > compositora i viola
Neus Masó > coreògrafa i ballerina Antonio Izquierdo > coreògraf
i ballerí Alba Pujol > cantant Laura Codina > flauta
Carles Pedragosa > direcció
Hora: 10.30 h i 12 h Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 45 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.
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Dijous, 11 d’octubre

Remember
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“Back to the future 80s i 90s”
Dj Ramon i Dj Pepe

Us presentem la segona trobada al nou
escenari dels Remembers, al Teatre Ate·
neu de Sant Celoni. Tot decorat i preparat
per viure una nit autèntica, com les nits
de les discoteques dels 80s i 90s. Us hem
preparat una gran festa per gaudir de la
música amb la nostàlgia i diversió que
caracteritza els Remembers. No us perdeu
aquest segon Remember a la nova etapa, tenim moltes sorpreses
per aquesta nit. Com sempre, a la cabina els DJs Ramón Sánchez i
Pepe Garrido. Veniu i no deixeu que us ho expliquin. Regals, show,
nostàlgia, bona música,...
Hora: 23.30 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 4 hores i 30 minuts
Preu: 10 € amb dret a un combinat o dos refrescs. Pack oferta: 25 €, sopar
al Bar restaurant del Teatre + entrada (truca al 93 867 05 85 per reservar)
Venda d’entrades: El mateix dia a les taquilles del Teatre
Organitza: Bar Teatre Ateneu
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Diumenge, 14 d’octubre

Revista - Revista
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Grup de Teatre “Nit i dia” de Breda
El grup de teatre de Breda “Nit i dia”
venen a presentar el seu musical, fet
en play back a benefici de Catalunya
contra el càncer.

Joaquim Mayugo > direcció, coreografia i vestuari
Hora: 17.30 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 40 minuts
Preu: 5 €
Venda d’entrades: una hora abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre
Organitza: Catalunya contra el càncer
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Divendres i dissabte, 26 i 27 d’octubre

Toc toc
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Tramoia

Un grup de pacients es van
aplegant a la sala d’espera d’un
eminent psiquiatra. Tots ells
afectats per un TOC (trastorn
obsessiu compulsiu). El metge
no arriba i les anècdotes se
succeeixen mentre els pacients
es coneixen entre ells i es van
familiaritzant amb els seus TOC. Versió adaptada pròpia inspirada
en l’obra de l’humorista francès Laurent Baffie.
Albert Montsant, Jordi Serrat, Ivette Sánchez, Andrea Cano,
Enric Simó, Maite Santiago i Esther Martinez > intèrprets
Roger Serrat i Nil Domènech > equip tècnic Joan Cros > direcció
Hora: 22 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 2 hores
Preu: 10 €
Venda d’entrades: Reserva d’entrades a www.tramoia.cat i a
Can Bilbeny (c. Major, 149 de Sant Celoni) en horari de botiga, a partir
del dilluns 15 d’octubre. Una hora abans de cada funció a les taquilles
del Teatre.
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Diumenge, 28 d’octubre

Tarda de dansa
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Catalunya contra el càncer

L’associació Catalunya
contra el càncer, un any
més, organitza una tarda
de dansa a benefici de la
mateixa entitat local.
Compten amb la col·
laboració de l’ 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 i l’Escola de dansa EMR Zumba de Santa Maria de
Palautordera.
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 30 minuts
Preu: 5 €. Menors de 7 anys, entrada gratuïta.
Venda d’entrades: A les taquilles del Teatre, una hora abans de l’espectacle.
Organitza: Catalunya contra el càncer
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Dissabte, 3 de novembre

Cuidem-nos

ica

JOVE

Mús

Ovidi 4
Un espectacle amb textos
de Pere Quart, Angela Davis,
Joseba Sarrionaindia, Marina
Garcés, Santiago Alba Rico, Ro·
ger Pelàez, Maria Mercè Mar·
çal, Josep Palau i Fabre, Valero
Sanmartí, Rafeef Ziadah, Marc
Granell, David Caño, Montser·
rat Roig, David Sarsanedas, Enric Casasses i G. K. Chesterton.
Des de tots els suds, contra la temptació de rendir-nos. Quan la
millor sobirania és estar lluny dels que manen. I perquè mentre no
aprenguem a furetejar en la foscor, no sabrem resistir amb claredat.
Juntem-nos. Cuidem-nos.
Contraparafrasejant la por, «dejadnos actuar».
Mireia Vives > la cantant David Caño > el poeta
David Fernàndez > el pallasso Borja Penalba > el músic
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 2 hores i 30 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.
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Diumenge, 4 de novembre

Un món (I un munt!)
de Dracs Tanaka Teatre
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Dues princeses ben peculiars des·
cobreixen una llibreria màgica que
amaga molts secrets. Dels seus
llibres en surten un munt de dracs
que les posen a prova. Voleu saber
com els vencen? Voleu veure com
un drac es menja els espectadors
del teatre com si fos sushi? Us
agradaria participar en un càsting de dracs i cavallers? Atreviu-vos
a conèixer dracs de tota mena i d’arreu del món: de la Xina, Japó,
Grècia, Escandinàvia i, fins i tot, els que encara avui dia viuen a
Catalunya. Un espectacle de teatre, titelles, contes, humor, animació
i interacció amb el públic per fomentar l’hàbit de la lectura!
Elsa Lluch i Ariadna Matas > actrius i titellaires
Hora: 12 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 1 hora
Preu: 5 €. Menors de 10 any: 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
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Diumenge, 18 de novembre
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9è Guardó Indaleci
a la implicació social
Associació Neurològica Baix Montseny

Aquest guardó té l’objectiu de
reconèixer la feina, molts cops
anònima, del voluntariat social.
Compta amb el patrocini de
L.T. SERVEIS i la col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Celoni,
Afadis Baix Montseny, Creu Roja
Baix Montseny, Càritas Sant Celoni,
Associació Catalunya Contra el Càncer Sant Celoni i l’Associació de
donants de Sang de Sant Celoni.
Hora: 18 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 30 minuts
Preu: 7 €.
Venda d’entrades: dies 12, 13 i 14 de novembre de 17 a 19 h,
a l’Associació Neurològica (c. Venezuela, 7 bis, de Sant Celoni).
I una hora abans de l’espectacle a les taquilles del Teatre.
Organitza: Associació Neurològica Baix Montseny

12

Dissabte, 24 de novembre

Be God Is

JOVE
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Espai Dual

Divertidíssim xou que combina música,
humor i teatre gestual. Presenta dife·
rents números on els tres personatges
muts, interactuen en gags i petites
històries sempre amb música en directe
de fons i amb una proposta escènica
propera a la sala de cabaret. Les bases
són la música, el teatre i el circ. BE
GOD IS parteix de l’experimentació artística de la creació col·lectiva
i de vies d’expressió llunyanes al text. Les interpretacions, en clau
d’humor i amb pany musical, obren portes dramàtiques amb l’únic
propòsit de fer gaudir a l’espectador.
Marc Sastre > guitarres, cantant, actor i direcció Blai Juanet >
saxo, cantant, actor i direcció Oriol Pla > cantant, actor i direcció
Hora: 19 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 50 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.
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Dissabte, 24 de novembre
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Senior’s Band + Sopar
Solidari Marató TV3 + DJ
08470

Des del Col·lectiu 08470
s’organitza dissabte, 24 de
novembre, a partir de les
20 h, concert de la Senior’s
Band (bues, jazz i swing) a la
Sala Gran del Teatre Ateneu.
Tot seguit, sopar solidari al
Bar del Teatre i per acabar
actuació d’un DJ amb músic show.
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 4 hores
Preu i informació: En el programa d’actes de La Marató
Organitza: Col·lectiu 08470

14

Divendres, 30 de novembre

Please - Tribut U2
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In The Name Of Love
Descoberts a l’any 1999 pel periodista Jordi Tardà,
PLEASE són a prop de complir 20 anys recreant la
música, l’energia i el missatge dels irlandesos, amb
tal passió i fidelitat que Universal Music Spain els
va seleccionar per promocionar els discos “Hits
90-2000” (2002) i “Vertigo” (2004) per les millors
sales de tot l’estat espanyol, convertint-se en
banda tribut oficial d’U2. Ara fan el salt de qualitat
i porten als teatres la història d’U2 a través dels seus grans èxits
interpretats en directe i acompanyats d’un espectacle audiovisual
inspirat en els seus grans tours.
Miki Fargas > veu Edu Zafra > guitarra i veus Miquel Angel Mateu
> baix elèctric Alex Gaspa > batería
Hora: 23.30 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 2 hores
Preu: 10 € amb dret a un combinat o dos refrescs. Pack oferta: 25 €, sopar
al Bar restaurant del Teatre + entrada (truca al 93 867 05 85 per reservar)
Venda d’entrades: el mateix dia a les taquilles del Teatre.
Organitza: Bar Teatre Ateneu
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Dissabte, 1 de desembre

Gags d’humor i musicals
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Esplai de la Gent Gran
L’Esplai de la Gent Gran de Sant
Celoni presenta aquest especta·
cle, dirigit per Francesc Puigdefà·
bregas i presentat per Pere Tarri·
des, a benefici de la MARATÓ DE
TV3, amb felicitació i espectacle
nadalenc.
Pere Tarrides > presentador
Francesc Puigdefàbregas > director
Hora: 17.30 h i 21.30 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 40 minuts
Preu: 8 €.
Venda d’entrades: a l’Esplai de la Gent Gran, de dilluns 19 a dijous 29 de
novembre, de 17 a 19 h i una hora abans de l’espectacle, el mateix dia 1
de desembre, a les taquilles del Teatre.
Organitza: Esplai de la Gent Gran
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Diumenge, 2 de desembre

Kissu
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Centre de Titelles de Lleida
Per al Kissu, el cadell de llop,
la descoberta de l’entorn és
una aventura que el porta a
allunyar-se del seu cau i de la
seva mare, fins a perdre’s i anar
a raure al món dels homes.
Creient que és un gosset
abandonat, la Duna i el seu
avi l’acullen a casa. Però què passarà quan aquests descobreixin la
vertadera naturalesa d’en Kissu?
Clara Olmo, Angel Pérez, Aitana Giralt i Oriol Esquerda
> intèrprets titellaires Joan-Andreu Vallvé > autor i 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 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.
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Dimecres, 5 de desembre

“Disco Fever 80s i 90s”
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Dj Ramon i Dj Pepe
Ha arribat un dels esdeveniments més de·
sitjats de l’hivern, el Remember “Disco Fever
80s i 90s” al Teatre Ateneu de Sant Celoni,
amb una nova festa revival. Com sempre,
a la cabina els DJs Ramón Sánchez i Pepe
Garrido. La festa està assegurada amb la vos·
tra música preferida a l’Ateneu, totalment
decorat i amb el millor ambient del Vallès.
No hi podeu faltar!
Dj Ramon i Dj Pepe > discjòqueis
Hora: 23.30 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 4 h i 30 minuts
Preu: 10 € amb dret a un combinat o dos refrescs. Pack oferta: 25 €, sopar al
Bar restaurant del Teatre + entrada (truca al 93 867 05 85 per reservar)
Venda d’entrades: el mateix dia a les taquilles del Teatre.
Organitza: Bar Teatre Ateneu
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Dijous, 6 de desembre

Tombem el règim del 78

0
KM ada
n
r
Jo

Construïm la República catalana dels drets socials
“El franquisme... fou la
continuació de la guerra per
altres mitjans. I la Transició, la
continuació del franquisme...”
Xavier Diez.
El proper 6 de desembre es
commemoraran els 40 anys de
la Constitució espanyola i de la
finalització d’una època fosca que va servir per perpetuar els privi·
legis d’uns pocs i la manca de llibertats i drets socials de la majoria:
La Transició espanyola.
Des de l’entitat La Clau que obri tots els panys i la Candidatura
d’Unitat Popular de Sant Celoni s’organitza una jornada amb taula
rodona, acte polític, xerrades, presentacions de llibres, música i
molt més. Reserveu la data!
Hora: 11.30 h: presentació i taula rodona al voltant de la Constitució Espanyola / 14 h: dinar / 17 h: converses sobre la República
Catalana / 19 h: Acte Polític (parlaments, música i poesia) /
21 h: sopar / 23 h: concert
Lloc: Teatre Ateneu
Durada: Tot el dia
Organitza: La Clau i la CUP
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Dissabte, 15 de desembre

Quina solidària
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per la Marató de TV3

Des del Col·lectiu 08470
s’organitza, com cada any, una
quina solidària a benefici de La
Marató de Tv3. Aquest any, al
Bar del Teatre Ateneu.

Hora: 17 h
Lloc: Teatre Ateneu - Bar del Teatre
Durada: 3 hores
Preu: 5 €
Organitza: Col·lectiu 08470
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Divendres i dissabte, 14 i 15 de desembre

La vida de Brian
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JASC
Néixer un 25 de desembre no hauria de
ser mai un problema... fora que ho féssiu
fa uns 2000 anys, en un país ocupat per
les forces d’ocupació romanes i en plena
creació d’una religió...
Aquest cop JASC ens proposa una comè·
dia, basada en el film de culte dels Monty
Python.
Pol Macià, Alba Planells, Xavi Yerga, Agus Alcalde, Bernat
Gutiérrez, Marta Garriga, Eva Llorca, Martina Tarragó, Enric
Tarragó, Fran Gonzalvo, Fredi Badell, David Gazquez, Ismael
Vigo > intèrprets Xavi Godoy > direcció Enric Tarragó > tècnic
Hora: 22 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora
Preu: 5 €
Venda d’entrades: A partir del mes d’octubre, en horari comercial a Alguer 7
(carrer Alguersuari, 7), Jijonenca (c. Sant Pere, 32), Macià Hobby (c. Major,
54), Joieria Gener (c. Sant Pere, 23) i el mateix dia dels espectacles una
hora abans de cada funció a les taquilles del Teatre.
Organitza: JASC
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Diumenge, 16 de desembre

Pluja

JOVE

Guillem Albà & Clara Peya
No hi ha res més màgic que
sentir l’alè de l’artista, crear una
intimitat que només el teatre pot
oferir. Aquesta màgia és la que
desperten Guillem Albà i Clara
Peya amb PLUJA. Un especta·
cle “cara a cara”, sense artificis,
fet de petites accions, i molta
imaginació de dos artistes i amics que juguen, ballen i canten davant
del públic. Peya hi posa la música –com a pianista i compositora– i
Albà, el seu món multidisciplinari (titelles, gest, teatre visual) per
emprendre un viatge divertit i poètic a la recerca d’un refugi contra
la vulnerabilitat, on sentir-se petit fa molta menys por.
Guillem Albà > actor i direcció
Clara Peya > pianista
Hora: 18.30 h i 20 h
Lloc: Teatre Ateneu
Durada: 40 minuts
Preu: 8 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14, Carnet Jove: 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.
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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:

JOVE

Teatre: UN COP L’ANY, amb Andrea Ros i David
Verdaguer, que tindrem al Teatre dissabte, 6 d’octubre, a les 8 del vespre.
Música: CUIDEM-NOS, OVIDI 4, amb Mireia Vives,
David Caño, David Fernàndez i Borja Penalba, que
tindrem al Teatre dissabte, 3 de novembre, a les 8
del vespre.
Teatre: BE GOD IS, amb Marc Sastre, Blai Juanet
i Oriol Pla, que tindrem al Teatre dissabte, 24 de
novembre, a les 8 del vespre.
Teatre GPS: PLUJA, amb Guillem Albà i Clara Peya,
que tindrem al Teatre diumenge, 16 de desembre,
a 2/4 de 7 i 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’acompanyant pot ser qui tu vulguis... un amic o
amiga, la teva mare, un cosí o el teu avi!
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GPS (Girem Propostes Singulars) és una
programació conjunta del Teatre Auditori de
Granollers, del Teatre Auditori de Cardedeu,
del Teatre Auditori de Llinars del Vallès i del Teatre
Ateneu de Sant Celoni, orientada a donar suport
a la creació contemporània a través
d’espectacles NO CONVENCIONALS

Diumenge, 23/09/18

Diumenge, 07/10/18

LITTLE NIGHT

SUIT NÚM 1
ELS BATECS
DEL CARGOL

Cia Imaginart

- A les 10, a les 11
i a les 12 h
- Teatre Auditori de
Llinars del Vallès
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Companyia ABAIBAÏ,
CONCERT PER A
NADONS
- A les 10.30 i a les 12 h
- Teatre Ateneu
de Sant Celoni

Divendres, 26/10/18

CARINYO

Diumenge, 16/12/18

PLUJA

Cia Pérez & Disla

Guillem Albà & Clara Peya

- A les 21 h
- Teatre Auditori
de Granollers

- A les 18.30 i a les 20 h
- Teatre Ateneu
de Sant Celoni

Divendres, 09/11/18

Dissabte, 26/01/19

RAPHAËLLE

FANG

La conquesta del Pol Sud

Animal Religion

- A les 21 h
- Teatre Auditori
de Granollers

- A les 21 h
- Teatre Auditori
de Granollers

Divendres, 23/11/18

Més informació a:

AÜC –
EL SO DE LES
ESQUERDES

Teatre Auditori de Cardedeu
www.teatreauditoricardedeu.cat

Les Impuxibles

- A les 21 h
- Teatre Auditori
de Cardedeu

Teatre Auditori de Granollers
www.teatreauditoridegranollers.cat
Teatre Auditori de Llinars del Vallès
teatreauditorillinars.cat/ca/
teatre-auditori
Teatre Ateneu de Sant Celoni
www.santceloni.cat/teatreateneu
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Vine
al bar!

Un espai viu i lloc de trobada,
obert a tothom, grans, petits,
mitjans... amb un racó de
joc infantil, un espai lúdic i
una gran pantalla per
projectar des de partits de
futbol a conferències i
presentacions d’aniversaris...

amanides

pizzes entrepans
menús infantils
plats combinats

menús per a grups

tapes

Productes de

proximitat
i qualitat

HORARI

De dimarts a divendres
de 7 a 13.30 h i a partir de les 17 h
Dissabtes i diumenges
de 9 a 13.30 h i a partir de les 17 h
Dilluns tancat

RESERVES I INFORMACIÓ
93 867 05 85
barteatreateneu@gmail.com
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Carretera Vella, 25, Sant Celoni

T E AT R E

T E AT R E
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C-

www.santceloni.cat/teatreateneu
www.facebook.com/alateneu.santceloni
27

27

T E AT R E

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

ORGANITZA

PATROCINA

AMB EL SUPORT DE

