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PROGRAMACIÓ

SANT CELONI
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MAIG
2019
Teatre, música, dansa, màgia...

T E AT R E

26 i 27 GENER
Teatre KM0
Políticament
incorrecte

30 MARÇ
Música
Gaia, de
Karol Green

3 FEBRER
Familiar GPS
Ballar és cosa
de llibres

31 MARÇ
Màgia
III Festival
Internacional
de Màgia

9 FEBRER
Teatre
Immortal
16 FEBRER
Música KM0
Tribut Bryan
Adams
23 FEBRER
Música KM0
IV Cantada
Gent Gran
8 MARÇ
Música
Les Kol·lontai
9 MARÇ
Dansa KM0
IV Concurs
de Dansa del
Baix Montseny
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27 ABRIL
Dansa KM0
VI Trobada
d’escola de
dansa
28 ABRIL
Música KM0
Primavera
Coral

6 ABRIL
TEATRE
Escape Room

29 ABRIL
Dansa GPS
Conseqüències

7 ABRIL
Familiar GPS
Temps de Llum

4 MAIG
Música
Metropolitan
Union

13 i 14 ABRIL
Música KM0
Ciao, Ciao Amore
21 ABRIL
Música KM0
Dj Ramon i
Dj Pepe
26 ABRIL
Música
Ramon Mirabet

5 MAIG
Familiar GPS
El secret de
la Nanna
10, 11 i 12 MAIG
Teatre KM0
La Nit de
Sant Joan
25 MAIG
Teatre GPS
Solitudes

Ds i dg, 26 i 27 de gener

Políticament
Incorrecte

TEATRE
Km0

Rebrot Teatre
Políticament Incorrecte és una brillant comèdia
que centra la seva acció a un luxós hotel. Un
ministre del Govern planeja passar la nit amb
una diputada de l’oposició. El desastre comença quan descobreixen el cos d’un desconegut
atrapat a la finestra de l’habitació. Desesperat, el ministre truca al seu ajudant, el qual
arribarà a una crisi d’identitat per culpa de les
seves mentides. La història es “desmadra” amb
l’arribada del marit de la diputada, de la infermera que cuida a la
mare de l’ajudant, de la dona del ministre i d’una cambrera sense
escrúpols. Políticament Incorrecte és probablement el vodevil anglès
més original, sorprenent i, sobretot, divertit.

Helena Novell > direcció Xavier Vulart, Quim Motger
Pilar Martí, Marta Albert, Carles Àngel, Helena Bargay, Roger Vila,
Clara Deulofeu i Agustín Rugiero > intèrprets
Hora: dissabte a les 20 h i diumenge a les 18 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 30 minuts
Preu: 12 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 10 €.
Venda d’entrades: Al telèfon 680 76 53 58: A partir del dilluns 7 de gener de
matins d’11 a 13 h i tardes de 5 a 7 de la tarda. A la plaça de la Vila: dissabte 12
de gener de 5 de la tarda a 8 del vespre. A les taquilles del Teatre: una hora
abans de l’espectacle.
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Diumenge, 3 de febrer

Ballar és
cosa de llibres

FAMILIAR

6-10 anys
GPS

Plataforma Cultural La Diurna
Ballar és cosa de llibres és una
experiència que combina dansa
i literatura per redescobrir el
nostre propi cos quan balla llegint, quan balla el que llegeix,
quan llegeix mentre balla o
quan llegeix perquè balla. Un
cos que és ballarí i lector al
mateix temps, mescla d’esforç físic i estimulació intel·lectual. Un
cos que gaudeix al mateix moment del poder de la dansa i la màgia
de la literatura. Aquest espectacle escènic i participatiu proposa
l’exercici de ballar amb llibres i observar la dansa que es crea quan
es balla amb llibres.

Pere Faura Gay > director i actor Clàudia Solano Watson i Javier
Vaquero Ollero > ballarins
Hora: 12 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora
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 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, 9 de febrer

Immortal

TEATRE

Hause & Richman

JOVE

Estàs preparat per ser etern?
Què faries si tinguessis tot el
temps del món? Tot el temps
del món. Immortal és una
comèdia dramàtica futurista
on Bruno Oro es desdoblarà en
multitud de personatges que
gaudiran, patiran o s’enfrontaran a la immortalitat. Què faries si haguessis d’aguantar el teu
sogre fins la fi dels temps? Què faries si haguessis de treballar en
aquella feina que no t’agrada 200 anys més? Què faràs quan els teus
propis fills ja siguin besavis? El primer solo teatral de Bruno Oro
acompanyat pels dos millors creadors teatrals de ciència-ficció:
Marc Angelet i Alejo Levis.

Marc Angelet i Alejo Levis > autors Bruno Oro > intèrpret
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 5 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, 16 de febrer

Tribut
Bryan Adams

MÚSICA
KM0

The Adams Family
No són canadencs sinó catalans, però
ens porten els hits de Bryan Adams
de principi a fi del repertori: balades i
rockeres a trio amb la formació de la
gira especial del 2011. Amb un directe
que no deixarà indiferent a ningú amb
riffs i tornades enganxoses de l’estiu
del ‘69. Balades ploreres per omplir
piscines i rock, molt de rock perquè...
aquests Kids Wanna Rock!!

David Portero, Dani Ortín i Eduard Zafra > intèrprets
Hora: 23.30 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 1 hora i 30 minuts
Preu: 10 € Entrada + Beguda.
Pack oferta: 30 €, Sopar al Bar del Teatre + Entrada
(Truca al 93 867 05 85 per reservar)
Organitza: Bar del Teatre Ateneu
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Dissabte, 23 de febrer

IV Cantada
Gent Gran

MÚSICA
KM0

Esplai de la Gent Gran
La coral Veus Amigues Esplai
de la Gent Gran de Sant Celoni
convida tres corals més al
Teatre Ateneu: la Coral l’Esperança d’Arenys de Mar, Coral el
Ginjol de Massanet de la Selva
i Coral Flors de Tardor del
Casal d’Avis de la Garriga. Cantada presentada per Carme Gratacós.
Cada coral interpretarà 5 temes i cantaran conjuntament una cançó.

Hora: 18 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 15 minuts

Espectacle gratuït
Es podran fer donatius que aniran per Càritas Parroquial Sant Celoni.
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Divendres, 8 de març

Les Kol·lontai

MÚSICA

Cançons violetes, cançons feministes
per la Llibertat i la Igualtat
Dia Internacional de les Dones
Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal s’uneixen
per reivindicar la llibertat i la igualtat a través de cançons que parlen de
dones que lluiten i estimen. Alexandra Kol·lontai va ser la primera dona
ambaixadora de la història en la
revolució bolxevic, ara fa 100 anys.
També Violeta Parra, referent de
la cançó xilena i llatinoamericana,
celebra el seu centenari. Les dones, protagonistes absolutes.
Abans de l’obra, a les 19 h, sortirà una cercavila amb Tutu’s Band,
de la plaça de la Vila fins al Teatre Ateneu
Montse Castellà > Cantant, guitarra, percussió, teclats i autoria
Sílvia Comes > Cantant, guitarra, percussió i autoria
Meritxell Gené > Cantant, guitarra, percussió, harmònica,
acordió i autoria Ivette Nadal > Cantant, guitarra, percussió i
autoria
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 15 minuts

Espectacle gratuït
8

Dissabte, 9 de març

IV Concurs de Dansa
del Baix Montseny

DANSA
KM0

Associació TALP i Josep M. López
Concurs per a estudiants de dansa de 6
a 21 anys de les especialitats de dansa
clàssica, repertori, contemporani i jazz.
El jurat estarà integrat per professionals
del món de la dansa.
Inscripcions: abans del 31 de gener de
2019

Hora: 16 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 30 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.
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Dissabte, 30 de març

MÚSICA

Gaia
de Karol Green

JOVE

Gaia és el projecte més personal de Karol Green, cantant
sud-africana integrada a
Catalunya des de fa 23 anys,
coneguda per la seva trajectòria al món de la música dirigeix les corals Barcelona Soul
Choir, Gospelians de Girona i
Cor Gospel Sant Celoni. Aquesta artista intrèpida, a més, ha engegat
la primera jam de gospel participatiu sota el nom de ‘The Gospel Jam’
En el seu primer disc la música prové de les seves arrels pop i africanes i que s’han tenyit de la llum i els colors de la natura que sempre
l’han acompanyat. La natura ha inspirat la seva vida i vol que la seva
música inspiri a qui l’escolti a estimar la natura. Un viatge d’anada i
tornada pel camí de l’amor i de la música.
Karol Green > Veu i loops Arnau Figueres > Percussió i baix
Adri González > Piano i teclats Antonio Torres > Batería
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 1 hora i 10 minuts
Preu: 8 €. Carnet Biblioteca, majors de 65, 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
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Diumenge, 31 de març

MÀGIA

III Festival
Internacional
de Màgia
Cia. Mag Edgard

El Mag Edgard ens porta a Sant
Celoni el 3r Festival Internacional
de màgia amb els mags més prestigiosos. Gaudirem d’una Gran
Gala Internacional presentada pel
Gerard Borrell i la participació de
mags de renom vinguts d’arreu
del món com Kenris Murat, Dani
Polo (Pura Magia), Imanol d’Albéniz i la Cia. Mag Edgard amb la seva
manera tan particular de veure la màgia. Amb una sessió de màgia en
el Hall amb Simon Magic.

Hora: 19 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 20 minuts
Preu: 6 €
Venda d’entrades: Venda anticipada a ADE Esports i a les taquilles del Teatre
una hora abans de l’espectacle
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Dissabte, 6 d’abril

Escape Room

TEATRE

Arriska

JOVE

Dues parelles d’amics de tota la vida
queden per fer un escape room al barri d’Hostafrancs on recentment s’ha
trobat, en un contenidor, el cadàver
d’un home esquarterat... Els quatre
amics es pensen que els espera un joc
divertit per passar l’estona, posar a
prova la seva intel·ligència i riure una
miqueta. Però tan bon punt la porta
de l’habitació es tanca hermèticament
al seu darrere hi comença el compte
enrere, comencen a passar coses estranyes. Sortir d’aquell Escape
room no serà gens fàcil, i el joc es convertirà en un infern que posarà
a prova la seva amistat fins a límits insospitats.
Joel Joan, Hèctor Claramunt > Direcció
Àgata Roca, Oriol Vila, Paula Vives, Joel Joan > Intèrprets
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 30 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.
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Diumenge, 7 d’abril

Temps de Llum

FAMILIAR

0-5 anys
GPS

Companyia Clardelluna

Temps de llum és un espectacle de
titelles i teatre d’ombres basat en la
pedagogia de la llum, acompanyat
d’instal·lacions interactives, especialment dissenyat per a infants
de 0 a 3 anys i les seves famílies.
És una experiència sensorial per
somiar, pensar i sentir les estacions
de l’any...
L’espectacle té un final... però la
Nina, la nostra protagonista, ha despertat amb ganes de jugar i
convida al públic a poder entrar dins del seu espai, obrint les portes
per fer un recorregut interactiu on l’infant pot explorar les diverses
instal·lacions de llum, jugar amb titelles i la seva projecció.

Georgina Podestà i Alexandra Ortiz > creació i direcció
Georgina Podestà > intèrpret Alexandra Ortiz > projeccions i
il·luminació
Hora: 10.30 h i 12 h Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 30 minuts (espectacle) + 20 minuts (accés a les
instal·lacions interactives)
Preu: 5 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menor de 14 i Carnet Jove: 3 €
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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Ds i dg, 13 i 14 d’abril

Ciao, Ciao Amore

MÚSICA

Els Atrevits de l’Esplai de la Gent Gran
Nova versió d’Arrivederci.
Espectacle en playback de música
italiana interpretada pel grup de
teatre de l’Esplai de la Gent Gran,
Els Atrevits.

Joaquim Mayugo > direcció i coreografia
Grup de teatre Els Atrevits > intèrprets
Hora: 17.30 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 2 hores
Preu: 6 €
Venda d’entrades: del 8 al 12 d’abril al Casal de la Gent Gran de l’Esplai

14

KM0

Diumenge, 21 d’abril

Remember

MÚSICA
KM0

Dj Ramon i Dj Pepe

Tornem a la casa dels Remembers per
celebrar el recordatori del nostre Attack
Sant Celoni, viscut als 70s, 80s i 90s.
Aquesta sessió estarà dirigida pels DJs
Ramón Sánchez i Pepe Garrido, els DJs
oficials a l’Attack. Et reservem moltes
sorpreses i diversió per aquesta nit, regals, nostàlgia i molt bona música amb
la millor companyia. T’ho perdràs?

Hora: 23.30 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 4 hores i 30 minuts
Preu: 10 € entrada + beguda.
Pack oferta: 30 €, sopar al Bar del Teatre + entrada
(Truca al 93 867 05 85 per reservar)
Venda d’entrades: El mateix dia a les taquilles del Teatre
Organitza: Bar del Teatre Ateneu
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Divendres, 26 d’abril

Ramon Mirabet

MÚSICA
JOVE

Ramon Mirabet ens farà viatjar
per noves sonoritats però sense
perdre la identitat que fa que
sigui un dels artistes amb més
projecció del nostre país.
Amb singles com «Magic»,
«Just so real», «Man next
door» o «Midsummer Night»
Ramon Mirabet presenta un conjunt de temes que comparteixen
trajecte però són sorprenentment dissemblants entre ells.
La seva veu trencada, amb matisos que dibuixen un univers forjat
per molts quilòmetres de vivències i la seva energia, fan que ningú
es vulgui perdre els seus directes.
Les seves cançons beuen d’una experiència personal que ha convertit la vida de Ramon Mirabet en tota una aventura.
Ramon Mirabet > Veu i guitarra Marc Llorià > Bateria
Òscar Ferret > Piano i teclats Mario Ruiz > Guitarra i cors
Jordi Bastida > Guitarra Josep Tutusaus > Trombó i sintetitzador
Jordi Mestres > Baix i contrabaix Ana Fernández > Violí i cors
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 30 minuts
Preu: 18 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menor de 14 i Carnet Jove: 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.
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Dissabte, 27 d’abril

VI Trobada
d’escoles de dansa

DANSA
KM0

Talp i Contra Jazz
Trobada a Sant Celoni de
diferents escoles de dansa
per celebrar el Dia Internacional de la Dansa al Teatre
Ateneu.
En aquesta 6a edició volem
agrair a totes les escoles que ens han acompanyat fins ara del Vallès
Oriental, la Selva, Barcelonès, Maresme, Moianès, Vallès Occidental i també a l’Ajuntament de Sant Celoni per la seva complicitat i
col·laboració en la pluralitat pedagògica de la trobada.

Hora: 17 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 30 minuts
Preu: 5 €. Anticipada: 4 €.
Venda d’entrades: es realitza amb preferència a les escoles que participen i
el mateix dia a les taquilles del Teatre Ateneu
Organitza: Talp i Contra Jazz
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Diumenge, 28 d’abril

Primavera Coral

MÚSICA
KM0

Coral Briançó
Concert amb la participació de les
corals:
- Coral Iparadise de Santa Coloma
de Gramanet, dirigida per Arnau
Farré
- Cor Mixt de l’Unió de Granollers,
dirigit per David Gómez
- Coral Briançó de Sant Celoni,
dirigida per Emilio de la Linde

Hora: 18 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 15 minuts

Espectacle gratuït
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Dilluns, 29 d’abril

Conseqüències

DANSA
GPS

Companyia Moveo
Dia Internacional de la Dansa
Conseqüències, la nova creació
de la Cia Moveo, és un espectacle per a tots els públics que
explora a través del moviment
les relacions entre aquests
dos conceptes en la nostra
vida quotidiana i en el temps
accelerat en què vivim. És un
treball irònic i alegre sobre la possibilitat de ser incoherent, arribar
tard, estar fora de lloc, i sobre les conseqüències que en resulten.
M’he parat un instant a escoltar, a mirar, i el món continuava el seu
ritme al meu voltant. Com puc trobar-me amb el que vaig perdre
durant aquests moments?. Aquest espectacle tancarà la jornada de
celebració del Dia Internacional de la Dansa a la plaça de la Vila.
Stéphane Lévy > Direcció Marta Hervás, Xavier Palomino,
Adrià Viñas, Pino Steiner i Núria Planes > Ballarins
Hora: 18.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
Durada: 30 minuts

Espectacle gratuït
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Dissabte, 4 de maig

Metropolitan Union

MÚSICA

Companyia Metropolitan Union
El concert arrenca de l’estil
Barbershop, s’amplia i es projecta
mitjançant una proposta dinàmica i d’alta connexió amb el públic,
presentant versions de pel·lícules
de Disney i dels Simpsons. La
vocalitat captivadora del Barbershop sorprendrà al públic amb els
seus acords finals potents, llisos i d’extraordinària duració. Donada
l’exigència vocal dels temes, s’intercalaran amb petites bromes i
gags per a presentar els temes i per altra banda per a donar descans
als cantants.
Martí Doñate > Lead German de la Riva > Baix
Joan Mas > Baríton Daniel Morales >Tenor
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 1 hora
Preu: 8 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menor 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.
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JOVE

Diumenge, 5 de maig

FAMILIAR

El secret de la Nanna

GPS

Teatre Anna Roca
La Nanna i el seu company són
dos imaginautes que recorren
el món amb un camió per a
explicar un secret. Aparquen a
totes les places que troben per
poder compartir el que porten a
la caixa del camió. Tothom que
vulgui, pot entrar i descobrir el
conte desplegat més gran del món.
Anna Roca, Judith Torres, Txesco Montalt, Sergio Sisques i
Jordi Gilabert > Autors Anna Roca > Direcció
Anna Roca i Jordi Gilabert > Intèrprets
Hora: d’11.30 a 13 h i de 17.30 a 19 h
Lloc: Plaça de la Vila
Durada: 10 minuts cada passi (capacitat per a 10 persones)

Espectacle gratuït
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Dv, ds i dg 10, 11 i 12 de maig

La Nit de Sant Joan

TEATRE
Km0

Rebrot Teatre
Sóc el follet de la nit, cada any per Sant
Joan us faig una visita. No sóc home ni
dona, ni àngel ni infant. Adormo els infants i faig que somiïn. Destapo secrets i
escampo misteris. Al vell mig del foc tinc
la meva fira. Geniüt i astut...
Sóc immortal!
Si mireu les flames del foc de San Joan em
veureu les banyes, el barret i els guants! El follet de la nit ens espera
al Teatre Ateneu de Sant Celoni, ens farà viure la nit més curta i
més màgica del any... l’acompanyem?
Helena Novell > Direcció Esther Cortés > Coreògrafa
Adela Vila > Direcció de cant Rebrot Teatre > Intèrprets
Dagoll Dagom i Jaume Sisa > Música i lletres
Agraïment a Dagoll Dagom
Hora:
divendres, 10 de maig a les 21 h
dissabte, 11 de maig a les 20 h
diumenge, 12 de maig a les 18 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 30 minuts
Preu: 12 € Venda d’entrades: A la plaça de la Vila: dissabte 13 d’abril de 17 a
20 h i dimarts 23 d’abril de 17 a 20 h Al telèfon 680 76 53 58: a partir del
dimecres 24 d’abril d’11 a 13 h i de 17 a 19 h. A les taquilles del Teatre: una
hora abans de l’inici de la funció
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Dissabte, 25 de maig

Solitudes

TEATRE
GPS

Kulunka Teatro
El protagonista de
Solitudes se sent
incomprès perquè,
com gairebé tots els
ancians per als que
la seva vida és pràcticament una espera,
ja solament desitja coses senzilles. Coses tan simples, que els altres
no arriben a valorar la seva veritable importància. L’extraordinari
d’aquesta història és que l’ancià -contra el que podria esperar-se
d’algú amb una vida ja gairebé sense al·licients- no es resigna, no
renuncia als seus petits desitjos i baralla per ells amb determinació
i dignitat. Això, és clar, tindrà les seves conseqüències per a ell mateix i per als que l’envolten. Un viatge per universos quotidians que,
combinant la gravetat amb el somriure, commou, sorprèn i convida
a la reflexió.
José Dault, Garbiñe Insausti, Edu Cárcamo > Intèrprets
Iñaki Ricarte > Director
Hora: 20 h
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran
Durada: 1 hora i 25 minuts
Preu: 12 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menor 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.

JOVE

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
20/01/19
caLORCAlor
Cia. Fàbrica de Lied
- A les 17 h
- Teatre Auditori
de Cardedeu
Dissabte
26/01/19
FANG
Cia. Animal
Religion
- A les 21 h
- Teatre Auditori
de Granollers
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Diumenge
27/01/19
ESCARGOTS
Slow Olou
- A les 11 h i a les 17 h
- Teatre Auditori de
Llinars del Vallès
Diumenge
03/02/19
BALLAR ÉS COSA
DE LLIBRES
Plataforma Cultural
La Diurna, S.L.
- A les 12 h
- Teatre Ateneu
de Sant Celoni
Divendres
15/02/19
CONFERÈNCIA
ESPECTACULAR
David Espinosa
- A les 21 h
- Teatre Auditori
de Granollers
Diumenge
17/02/19
BITELS PER
A NADONS
CIA. La petita
malumaluga
- A les 16 h, a les 17 h i
a les 18 h
- Teatre Auditori
de Cardedeu

Dissabte
23/02/19
RANDOM CIRC
CIA. Random
- A les 20h
- Teatre Auditori
de Cardedeu

Diumenge
07/04/19
TEMPS DE LLUM
Clardelluna
- 10.30 i 12 h
- Teatre Ateneu
de Sant Celoni

Dimecres
06/03/19
BALLANT
BALLÀVEM
Laia Santanach
- A les 20 h
- Teatre Auditori
de Llinars del
Vallès

Dissabte
27/04/19
TRANSMISSIONS:
CONFERÈNCIA
IL·LUSTRADA
SOBRE DANSES
URBANES
CIA. Javi Casado i
Guille Vidal-Ribas
- Hop Festival /
El generador
- A les 20h
- Teatre Auditori
de Cardedeu

Diumenge
10/03/19
VENTURA
(Teatre)
Meritxell Yanes i
David Planas
- A les 11 h, 13 h,
17 h i 19 h
- Teatre Auditori
de Cardedeu
(Espai Sorpresa)
Divendres
22/03/19
RANDOM
Joel Martí i
Pablo Molina
- A les 21 h
- Teatre Auditori
de Granollers

Dissabte
27/04/19
NADIA
Carles Fernández
Giua
- A les 21 h
- Teatre Auditori
de Granollers

Diumenge
05/05/19
EL SECRET DE
LA NANNA
Companyia Teatre
Anna Roca
- Passes de
12 a 13 h
- Teatre Ateneu
de Sant Celoni
(Plaça de la vila)
Diumenge
19/05/19
LABRANZA
Colectivo
La Majara
- A les 18 h
- Teatre Auditori
de Llinars del
Vallès (Exterior)
Dissabte
25/05/19
SOLITUDES
CIA. Kulunka
Teatro
- A les 20 h
- Teatre Ateneu
de Sant Celoni

Dilluns
29/04/19
CONSEQÜÈNCIES
Cia. Moveo
- A les 19 h
- Teatre Ateneu
de Sant Celoni
(plaça de la Vila)
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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: IMMORTAL, amb Bruno Oro
Dissabte, 9 de febrer a les 20 h
Música: GAIA, DE KAROL GREEN
Dissabte, 30 de març a les 20 h
Teatre: ESCAPE ROOM, amb Joel Joan,
Paula Vives, Oriol Vila i Ágata Roca
Dissabte, 6 d’abril a les 20 h
Música: RAMON MIRABET
Divendres, 26 d’abril a les 20 h
Música: METROPOLITAN UNION
Dissabte, 4 de maig a les 20 h
Teatre: SOLITUDES de Kulunka Teatro
Dissabte, 25 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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C-

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

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

