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27 i 28 GENER 
Programació KM0  > Teatre

ROMEO I  JULIETA

3 FEBRER  
Teatre 

PARES NOSTRES

4 FEBRER  
Programació familiar > +4

GRETEL & HANSEL

17 FEBRER 
GPS > Teatre

PÍNDOLES - microteatre 
fora del teatre

23 i 24 FEBRER  
Programació KM0 > Teatre

EL SÍNDROME DEL PAVO REAL

25 FEBRER 
Programació KM0 > Cant Coral 

3a GRAN CANTADA CORAL

4 MARÇ 
Programació familiar > +2 

EN PATUFET

10 MARÇ  
Programació KM0 > Dansa 

III CONCURS DE DANSA  
DEL BAIX MONSENY

18 MARÇ 
Música

MARACA SOUL

7 ABRIL  
Programació KM0 > Música

PRIMAVERA CORAL

8 ABRIL 
GPS > Teatre > +8 

MOMO

15 ABRIL 
Programació KM0 > Màgia

2n FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÀGIA DE SANT CELONI

21 ABRIL  
Programació KM0 > Música

SIMFONIA DELS VIDEOJOCS

28 ABRIL  
Música

JOAN DAUSÀ

29 ABRIL  
Programació KM0 > Música i circ

caLORCAlor

6 MAIG 
Programació familiar > +4 

LA NENA DELS PARDALS

11, 12 I 13 MAIG 
Programació KM0 > Teatre 

LA FORMA DE LES COSES

19 MAIG  
Teatre

LES NOIES DE MOSSBANK ROAD

2 i 3 JUNY  
Programació KM0 > Musical

PASSEJANT PER BROADWAY

T E A T R E



93 867 05 85 
barteatreateneu@gmail.com

Obrim
el bar!

HORARI
de dimarts a dijous de 14 a 23.30h i 
de divendres a diumenge
de 10 del matí a 1 de la nit

Carretera Vella, 25, Sant Celoni

RESERVES I INFORMACIÓ 

amanides
entrepanspizzes

tapes

plats combinats
menús infantils

menús per a grups

Productes de 

i qualitat

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...

proximitat
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Una història d’amor de dos 
joves davant l’odi dels adults.
Una història de violència que ni 
l’amor ni l’amistat pot aturar.
Una història d’amor i mort. 
Una obra mestra que William 
Shakespeare va elevar a la cate-
goria de mite.

Una perla teatral que no podeu deixar escapar!

William Shakespeare > autor  Helena Novell > direcció 
Rebrot Teatre > intèrprets
amb la col·laboració especial de l’Escola de Dansa Esther Cortés 

Hora: 27 de gener a les 21.30 h, 28 de gener a les 18 h   
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 120 minuts

Preu: 12 €
Venda d’entrades: Al telèfon 680 76 53 58, a partir del dia 8 de gener.  
A les taquilles del teatre, una hora abans de cada funció.

Dissabte i diumenge, 27 i 28 de gener

Romeo i Julieta 
Rebrot Teatre

KM 0

Teatre
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Una obra que gira al voltant del 
tema de la paternitat. 4 drama-
turgues: Lluïsa Cunillé, Marta 
Buchaca, Victoria Szpunberg i 
Marta Aguilar, a petició de la 
companyia, escriuen 4 textos on 
l’eix conductor és la paternitat. 
Què passa quan tenim fills de 

joves? En quin moment els pares i fills s’han de separar? Som bons 
pares? Hi ha comunicació entre pares i fills? Una obra de teatre d’im-
mersió, directe i propera al públic on les emocions es viuen a flor 
de pell. Tots som fills i molts som pares... tots ens hi podem sentir 
identificats.

Lluïsa Cunillé, Marta Buchaca, Victoria Szpunberg i  
Marta Aguilar > autores  Ivan Morales > direcció
David Planas i Jordi Gilbert > intèrprets  

Hora: 20 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 90 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, 3 de febrer

Pares nostres
Cia Indòmita

Teatre

JOVE



Diumenge, 4 de febrer

Gretel & Hansel 
Zum-Zum Teatre

Espectacle 

familiar 

+4
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Gretel & Hansel acompanyaran 
als espectadors amb ironia i 
molt d’afecte perquè puguin 
enfrontar-se a les pors infantils; 
la por de ser abandonats i 
devorats, la maldat de la bruixa, 
però també per transmetre 
un missatge d’esperança: amb 

intel•ligència i determinació, fins i tot dos nens petits poden afron-
tar i superar perills molt més grans. Begonya Ferrer, premi FETEN 
2012 a la millor interpretació femenina. Ramon Molins, Premi 
FETEN 2012 a la millor direcció.

Germans Grimm > autors  Ramon Molins > direcció
Begonya Ferrer i Ramon Molins > intèrprets  

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. 
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Píndoles proposa una experi-
ència teatral única i innovadora 
formada per un conjunt de tres 
microobres de 15 minuts cada 
una que es representen simul-
tàniament en espais diferents. 
Es poden veure en racons on 
potser no heu entrat mai del 

Teatre Ateneu. És una proposta professional que permet gaudir de 
diferents obres, autors i gèneres en poc més d’una hora, a través 
d’un circuït teatral on el públic, dividit en petits grups conduïts per 
guies, va canviant d’escenari per veure cadascuna de les micropeces. 
Us proposem: L’increïble home bala (comèdia), Refugis (drama) i 
Roulettes (titelles)

Festival Píndoles > direcció    
Diverses companyies  

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - diferents espais 
Durada: 70 minuts

Preu: 8 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i 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.

Dissabte, 17 de febrer 

PÍNDOLES 
Microteatre fora del teatre
Isla Elefante Projectes culturals

Música

JOVE
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La Neli, per fi, ha trobat feina 
en un supermercat. Allà co-
neixerà en Carles, un somiador 
que la guiarà cap a la rigorosa 
rutina laboral que exigeix l’em-
presa: Puntualitat. Pulcritud. 
Emprenedoria. Rigor. Somriure. 
En aquest ambient encotillat, 

que sovint ratlla l’absurd, la relació entre els dos personatges esde-
vindrà el refugi perfecte on abocaran les seves complicades vides. 
Però per al poder tot té un preu, una cadència, un temps…i, com 
una plaga que s’estén imperceptiblement entre nosaltres, la força 
de l’autoritat emmetzina qualsevol somni que faci trontollar aquest 
ordre establert. Quina és la teva aposta: sucumbir o abatre?

La companyia emergent del Baix Montseny, La Depredadora, es 
presenta amb aquest text incisiu de creació pròpia tot fent honor als 
seus ideals de generació d’esperança i debat a través del teatre.

Anna Capacés > direcció  Maria Calvet i Pep Masnou > intèrprets

Hora: 20.30 h Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita Durada: 55 minuts

Preu: 10 €
Venda d’entrades: A partir de divendres, 9 de febrer, a L’Avern La Taverna 
de La Clau (carrer Alguersuari, 16 de Sant Celoni) i una hora abans de cada 
funció, a les taquilles del teatre.

Divendres i dissabte, 23 i 24 de febrer

El síndrome  
del pavo real
Cia La Depredadora

KM 0

Teatre



Diumenge, 25 de febrer

3a Gran Cantada Coral
Esplai de la Gent Gran

KM 0
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La coral Veus Amigues 
Esplai de la Gent Gran 
de Sant Celoni, convida 
tres corals més al Teatre 
Ateneu: la Coral de Jubilats 
d’Arbúcies, la Coral Casal 
d’Avis de Granollers i la 
Coral de Jubilats de Breda, 

a participar d’aquesta tercera edició de la Gran Cantada. Aquest any 
serà presentada per Carme Gratacós. 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 per Càritas Parroquial 
Sant Celoni.

Cant Coral



Diumenge, 4 de març

En Patufet
Centre de titelles de Lleida

En Patufet és el personatge més 
popular de la nostra ronda-
llística. Un menut coratjós i 
eixerit amb ànsies, però, de 
fer-se gran. El muntatge, fidel a 
la tradició, reviu les conegudes 
trifulgues d’aquest marrec que 
congenia les aspiracions de 

fer-se un home, pròpies de tot infant, amb la il•lusió de perpetuar la 
història d’aquest singular protagonista, eternament menut.

Joan-Andreu Vallvé > direcció 
Mireia Perna > actriu titellaire  Olaf Ferigni > músic 

Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 40 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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Espectacle 

familiar 

2-5



Arriba a Sant Celoni, el III Concurs de  
Dansa del Baix Montseny. Un concurs diri-
git a estudiants de dansa de 10 a 21 anys que 
competiran al Teatre Ateneu el proper dia 10 
de març de 2018. El jurat estarà integrat per 
Isabel Notivoli, Josep Ma López, Griselda 
Marfil, Daniel Corrales, Núria Ventura i 
Marga Pastells. Amb aquest concurs volem 

enriquir i completar la formació escènica del i les estudiants de 
dansa. Gaudeix la dansa!

Més informació a www.concursdansamontseny.com 

Hora: 16 h i 18.30 h (segons categories)  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 90 minuts

Preu: 10 € 
Venda d’entrades: A través de la pàgina www.concursdansamontseny.com 
i una hora abans de l’espectacle a les taquilles del teatre.

Dissabte, 10 de març 

III Concurs de Dansa 
del Baix Montseny 
Talp

Música
KM 0

Dansa

12
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Després de l’aclamat 
projecte ‘Jazzmaica’ 
que els va perme-
tre fer 60 concerts 
arreu del país, fins i 
tot publicar el disc 
al Japó, The Gra-
mophone Allstars Big 

Band torna amb nou disc i nou espectacle, aquesta vegada obrint el 
ventall rítmic amb la mirada posada en diverses illes del Carib. Genís 
Bou lidera aquest projecte on conflueixen alguns dels músics més 
rellevants de la nova escena jazz del país i també les veus de Judit 
Neddermann, Kathy Sey i Yolanda Sey.

Judit Neddermann, Kathy Sey i Yolanda Sey > veus Genís Bou i 
Paul Vidal > saxo tenor i flauta Lluc Casares > saxo alt i soprano 
Pere Miró > saxo baríton Pep Garau, Andrés Tosti i Pep Tarridas 
> trompeta i flugelhorn Albert Costa i Sidru Palmada > trombó 
Adrià Plana > guitarra Eloi Escudé > teclats Vic Moliner > baix 
Aleix Bou > bateria

Hora: 18 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 75 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, 18 de març

Maraca Soul 
The Gramaphone Allstars Big Band

Música

JOVE
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La Coral Briançó proposa un 
espectacle diferent: una troba-
da amb la Coral Croscat d’Olot, 
la Coral Ars Nova de Martorell  
i el Cor Gospel de Sant Celoni. 
La Coral Briançó, formada per 
35 cantaires, i la Coral Croscat 
d’Olot, amb 34 cantaires, han 

treballat repertoris d’autors clàssics, música Barroca i del Renaixe-
ment, d’autors moderns, cançons tradicionals i populars; la Coral 
Ars Nova de Martorell, a més,  espirituals negres, música ortodoxa 
russa i, recentment, cançó moderna amb acompanyament de música 
en viu. El Cor Gospel de Sant Celoni, amb 50 cantaires i un pianista, 
ofereix un repertori de música gospel, que pretén ser un cant comú 
que es converteixi en unió i força. Actuaran 15 minuts cada un i ens 
faran gaudir d’alguna peça en comú.

Coral Croscat > dirigida per Claudio Suzin    
Coral  Ars Nova > dirigida per Xavier Pagès   
Cor Gospel Sant Celoni > dirigit per Karol Green    
Coral Briançó > dirigida per Emilio de la Linde
 
Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 75 minuts

Preu: Entrada gratuïta

Dissabte, 7 d’abril 

Primavera Coral 
Coral Briançó

TeatreMúsica
KM 0

Música
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Diumenge, 8 d’abril 

Momo
Cia Anna Roca

Tres personatges que viuen dins 
un jardí botànic abandonat, ens 
esperem per explicar-nos una 
història; la història de la nena 
Momo, una nena que posseeix 
la meravellosa qualitat de saber 
escoltar els altres i que desitja 
ajudar a la gent a humanitzar les 

seves vides, sobretot quan els homes grisos decideixen apoderar-se 
d’un dels bens més preuats que posseeixen les persones, el seu 
temps. Perquè el temps és vida. I la vida resideix al cor.

Michael Ende i Jesús Arbúes > autors Jesús Arbúes > direcció  
Anna Roca, Jordi Gilabert i Marta Rius > intèrprets
 
Hora: 18 h  
Lloc: Teatre Ateneu 
Durada: 60 minuts

Preu: 8 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i 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.

Espectacle 

familiar 

+8JOVE
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Diumenge, 15 d’abril

2n Festival Internacional  
de màgia de Sant Celoni
Cia Mag Edgard

KM 0

 El Mag Edgard porta a Sant 
Celoni el 2n Festival Interna-
cional de màgia amb els mags 
més prestigiosos, la Gran Gala 
Internacional presentada pel 
Mag Isaac i la participació de 
mags de renom vinguts d’arreu 
del món com Héctor Mancha 

(Màxim premi Mundial de la Màgia), Charlie Mag (Campió d’Europa 
en màgia general), el reconegut Enric Magoo amb el seu espectacle 
Frankie J.B. i la Cia. Mag Edgard amb la seva manera tan particular 
de veure la màgia.

Hora: 19 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 80 minuts

Preu: 6 €
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.

Màgia
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Dissabte, 21 d’abril

Simfonia dels videojocs
OBM – Orquestra Baix Montseny 

KM 0

 La música per a videojocs 
es pot considerar un gènere 
musical per dret propi. Des de 
fa ja algunes dècades aques-
ta música ha sortit de les 
videoconsoles i s’ha passejat 
pels escenaris de tot el món en 
forma de concerts sinfònics. 

En aquesta ocasió l’Orquestra Baix Montseny oferirà un concert 
basat en aquesta música. Zelda, Final Fantasy o Halo formaran part 
del programa que ens acostarà a la cultura digital amb aquestes 
veritables bandes sonores dels videojocs. 

Josep Maria Aparicio > direcció  OBM > intèrprets
 
Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 60 minuts

Preu: 5 €. Menors de 10 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

Música
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“No cal ser gran per ser gegant. 
Només cal confiar en la vida. 
Tots hem estat gegants alguna 
vegada. I ho tornarem a ser.” 
Aquest és el punt de partida 
d’Ara som gegants, l’esperat 
tercer disc d’estudi de Dausà. 
Un disc lluminós que parla de 

la superació, tant personal com social. Les cançons es mouen entre 
l’èpica de la quotidianitat, l’emoció i en el convenciment que tot el 
que ens passa té un sentit que escapa a la raó. Una posada en escena 
sorprenent, on l’artista reinventa el seu directe. El públic del Teatre 
de Sant Celoni tindrà el privilegi de viure la pre-estrena en directe 
d’aquest nou disc, amb un assaig amb públic on Dausà farà partícip 
al públic assistent de la màgia que envolta aquest nou espectacle.

Joan Dausà > veu, piano i guitarra 
Florenci Ferrer i Núria Maynou > multiinstrumentistes

Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 90 minuts
Preu: 15 €
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’abril

Ara som gegants   
Preestrena
Joan Dausà

Teatre
Música

JOVE
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Federico Garcia Lorca va escriure 
un poemari per a nens i nenes:  
Canciones para niños. El compo-
sitor català Xavier Montsalvatge  
va musicar-lo i dedicar a la Ca-
ballé. Són unes peces màgiques 
que ara es fonen en un espectacle 
de Circ Los i dels intèrprets de 

La Fàbrica de Lied. Llenguatge visual, poètic, musical i de circ que 
arribarà al cor dels més menuts i dels més ganàpies.

La Fàbrica de Lied + Companyia Circ Los > direcció 
Rosa Peláez, Igor Buzato i Antonio Correa (Circ Los)  > intèrprets
Idoia Rodríguez (La Fàbrica de Lied) > piano Mercè Bruguera  
(La Fàbrica de Lied) > mezzosoprano 

Hora: 18 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran  
Durada: 50 minuts

Preu: 5 €, jubilats 3 € i anticipades fins a 15 anys, 2 €
Venda d’entrades: A partir de març a la llibreria Alguer 7 (c. Alguersuari, 7,  
de Sant Celoni) i a Ticketea. Una hora abans de l’espectacle a les taquilles  
del teatre.

Diumenge, 29 d’abril

caLORCAlor
Circ Los + La Fàbrica de Lied

KM 0

Música 

i circ
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Diumenge, 6 de maig

La nena dels pardals
Teatre al Detall + La Tresca i la Verdesca

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país 
perquè es mengen el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la 
contrària i seguir les directrius del seu cor. Un espectacle poètic i 
emocionant sobre els petits herois quotidians, el respecte a la vida 
i la saviesa innata dels nens. Basat en un fet històric “La guerra als 
pardals” (1958) de Mao Zedong i inspirat en el conte homònim de 
Sarah Pennypaker.

Jordi Palet > autor Joan Maria Segura > direcció 
Xavier Idàñez i Txell Botey (Teatre del Detall)  > intèrprets  
Claudi Llobet, Jordi López i Toni López (La Tresca i la Verdesca) 
> músics

 
Hora: 12 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 60 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. 

Espectacle 

familiar 

+4
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Adam és un noi insegur que, in-
fluenciat per Evelin, la seva ico-
noclasta 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.

Pep Tarragó > direcció 
Alba Planells, Miquel Jiménez, Lola Pérez i Joan Yerga > intèrprets      

 

Hora: 11 i 12 de maig a les 21 h, 13 de maig a les 18 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita  
Durada: 55 minuts

Preu: 5 €
Venda d’entrades: Es podran comprar les entrades del 7 al 10 d’abril, de 5 de 
la tarda a 7 del vespre a carrer Major, 61 de Sant Celoni, i a les taquilles del 
teatre, una hora abans de l’espectacle.
Es podran fer reserves d’entrades a partir de diumenge, 15 d’abril a través de 
la pàgina web www.trocateatre.org. 

Divendres, dissabte i diumenge,   
11, 12 i 13 de maig

La forma de les coses
de Neil LaBute

Trocateatre

KM 0

Teatre
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Una amistat pot ser indestruc-
tible? Com afecta les relacions 
el pas del temps? Sílvia Munt 
dirigeix aquesta divertida i 
reflexiva radiografia de les rela-
cions humanes. Una enginyosa 
tragicomèdia escrita, dirigida 
i interpretada per dones que 

tracta amb humor sobre l’amistat, l’amor, la solitud i sobre allò 
inevitable de la vida.

Amelia Bullmore > autora 
Sílvia Munt > direcció 
Cristina Genebat, Marta Marco i Clara Segura > intèrprets

Hora: 20 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 110 minuts

Preu: 15 €
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, 19 de maig

Les noies de 
Mossbank Road
Bitó Produccions

JOVE
Teatre
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Dissabte i diumenge, 2 i 3 de juny

Passejant per Broadway
Els Atrevits de l’Esplai de la Gent Gran

KM 0

Musical

L’estrena que el grup de 
teatre musical Els Atrevits 
de l’Esplai de la Gent Gran 
ofereix enguany és un recull de 
fragments de musicals que es 
varen representar a Nova York 
durant molts anys, al barri per 
excel•lència dels musicals, a 

Broadway, com Anything goes, Victor o Victoria, Chicago, El Mago 
de Oz, Cats, Els Miserables, entre d’altres. Tot plegat amenitzat amb 
músiques de Glen Miller i Xavier Cugat i sota la direcció de Joaquim 
Mayugo.

Joaquim Mayugo > direcció 
Grup de teatre Els Atrevits > intèrprets

Hora: 2 de juny a les 21 h, 3 de juny a les 18 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 120 minuts

Preu: 6 €
Venda d’entrades: Els dies 30 i 31 de maig de 5 de la tarda a 7 del vespre a 
l’Esplai de la Gent Gran de Sant Celoni i una hora abans de l’espectacle a 
les taquilles del teatre.
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GPS (Girem Propostes Singulars) 
és una programació conjunta del 
Teatre Auditori de Granollers, del 
Teatre Auditori 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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Dissabte 17/02/18 

PÍNDOLES 
MICROTEATRE  
Festival Píndoles 

- A les 20 h 
- Teatre Ateneu  

de Sant Celoni  

Divendres 23/02/18 

THE LEGEND  
OF BURNING MAN
Companyia Insectotròpics

- A les 21 h 
- Teatre Auditori  

de Granollers

Diumenge 11/03/18

LA INCREÏBLE  
HISTÒRIA DE LA  
CAPUTXETA VERMELLA
Companyia Insectotròpics

- A les 17 h
- Teatre Auditori  

de Cardedeu

Diumenge 08/04/18

MOMO
Cia Anna Roca

- A les 18 h
- Teatre Ateneu  

de Sant Celoni

Dissabte 28/04/18

BE GOD IS
Espai Dual

- A les 20 h
- Teatre Auditori  

de Cardedeu 

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
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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: PARES NOSTRES  
Dissabte, 3 de febrer, a les 20 h

Teatre GPS: PÍNDOLES – Microteatre 
Dissabte, 17 de febrer, a les 20 h

Música: THE GRAMAPHONE ALL STAR BIG BAND 
Diumenge, 18 de març, a les 18 h

Teatre GPS: MOMO
Diumenge, 8 d’abril, a les 18 h

Música: JOAN DAUSÀ – concert preestrena
Dissabte, 28 d’abril, a les 20 h

Teatre: LES NOIES DE MOSSBANK ROAD 
Dissabte, 19 de maig, a les 20 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’acompanyant pot ser qui tu vulguis... un amic o 
amiga, la teva mare, un cosí o el teu avi!
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T E A T R E

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

C-
35
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santceloni.cat/teatreateneu
facebook.com/alateneu.santceloni

AMB EL SUPORT DEORGANITZA

GENER 
JUNY 2018
Teatre, música, circ, dansa i màgia 
a Sant Celoni

PROGRAMACIÓ

T E A T R E

11, 12 i 13


