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T E A T R E

5 OCTUBRE
Música
Ataràxia

6 OCTUBRE
Familiar
Laika

13 OCTUBRE
Música KM0
Amb la cobla 
i el cor

19 OCTUBRE
Teatre
Lapònia

27 OCTUBRE
Dansa KM0
Tarda de dansa

3 NOVEMBRE
Familiar
Una poma, 
un pomer

8 NOVEMBRE
Música
Feliu Ventura

9 NOVEMBRE
Teatre
Orgasmes

11 NOVEMBRE
Música KM0
Visca la Sarsuela

16 NOVEMBRE
Dansa KM0
Grup de Flamenc 
Escola de Dansa 
Núria Ventura 

17 NOVEMBRE
Música KM0
Lliurament del 10è 
Guardó Indaleci 
a la implicació 
social

24 NOVEMBRE
Teatre
Només una 
vegada

30 NOVEMBRE
Música i Ball KM0
Tropical caribe

1 DESEMBRE
Familiar
L’erugueta i la 
papallona

14 DESEMBRE
Teatre GPS
Carinyo

15 DESEMBRE
Monòleg
Lo mejor de 
Pepe Rubianes 

Set anys després d’haver-se trobat amb 
Nina de Miraguano, pren cos i ànima el 
primer treball conjunt de l’Orchestra 
Fireluche i Pau Riba: Ataràxia. En aquest 
disc, l’univers d’instruments tan inver-
semblants com curiosos de l’Orches-
tra es combina amb la veu i els textos 
onírics d’en Pau. El resultat són sis peces 
inèdites i alguna sorpresa, noves cançons 
que viatgen des de la més dolça tendresa 

fins a la més gran exuberància: Sa meu mare, Ull Llull, Visions 
cadaquesenques... Un disc i un espectacle parits frec a frec entre 
l’Orchestra i en Pau, una proposta per assaborir amb calma.

Guitarra i veu: Pau Riba / Músics orquestra Fireluche: Lau-
ra Xiberta, Sandra, Susanna  Gascón, Montserrat Viñas, Quim 
Sitges,Domènec Boïgues, Núria Valentí, Àurea Moll, David Sarsa-
nedas, Elena Gascón i Marina Boïgues / Autors: Pau Riba, David 
Sarsanedas i tots els membres de l’Orquestra Fireluche  

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
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 13h i de 17 a 20h. A través de la pàgina web www.
santceloni.cat/teatreateneu i a les taquilles del Teatre, situades al Bar del 
Teatre, una hora abans de l’espectacle.

Dissabte, 5 d’octubre

Ataràxia
Orchestra Fireluche & Pau Riba

MÚSICA

JOVE
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Laika és una aventura basada 
en fets reals. La història de la 
primera gosseta astronauta. 

1957. Som a Moscou. En plena 
guerra freda i enmig de la 
carrera espacial. Laika és una 
gosseta que sobreviu pels car-
rers i parcs de la gelada ciutat. 

Poc s’imagina que el seu destí la portarà a l’espai dins l’Sputnik II i 
passarà a la història de la humanitat per ser el primer ésser viu en 
orbitar al voltant de la Terra. 

Portem a l’escenari una aventura trepidant explicada molt visual-
ment i que entre d’altres qüestions, ens planteja el dilema de si el fi 
justifica els mitjans.

Actors: Iolanda Llansó, Marc Costa, Christian Olivé, Daniel 
Carreras / Titelles:   Joan Tena i Marc Costa / Autors: Iolanda 
Llansó, Daniel Carreras, Christian Olivé, Marc Costa i Enric Ases              
Direcció: Enric Ases   

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 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.

Des de sempre la Coral Ariad-
na i la Coral Briançó  han estat 
implicades en la reivindicació i la 
difusió de la música coral catalana, 
sigui quin sigui l’estil. Des de la 
música tradicional i les sardanes 
passant pels grans compositors de 

casa nostra o la Nova Cançó, hem mantingut vius aquests repertoris 
que ens identifiquen i dels que n’estem orgullosos.

Però a banda de donar a conèixer el repertori català, també els mou la 
inquietud de descobrir noves maneres d’interpretar la nostra música.

Cobla, coral, sardanes i música tradicional....Acompanyats de la Co-
bla Sabadell, escoltarem i sentirem sonoritats de sempre amb noves 
combinacions i amb un repertori a voltes experimental...

Direcció: Quique Roca Torndelacreu (Coral Ariadna de la Garriga) 
Bernat Castillejo (Cobla Sabadell) / Emilio de la Linde (Coral 
Briançó de Sant Celoni) > 

Hora: 18 h   
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 70 minuts

Preu: Taquilla inversa.
Entrades: Entrada lliure. Aforament limitat.
Organitza: Coral Briançó

Diumenge, 13 d’octubre

Amb la cobla i el cor
Coral Briançó

Diumenge, 6 d’octubre

LAIKA
Xirriquiteula Teatre

FAMILIAR
+5 anys MÚSICA

KM0

Dins la Setmana del Bosc
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La Mònica, el Ramon i el seu 
fill Nil de 5 anys han viatjat a 
Finlàndia per passar el Nadal 
amb la germana de la Mònica, 
la Núria, el seu company finès 
i la filla de tots dos de 4 anys. 
El Nil està il·lusionat perquè 
podrà veure el Pare Noel de 

veritat. La vetllada entre les dues famílies es presenta idíl·lica, 
però tot s’esguerra quan Martha explica a Nil que el Pare Noel no 
existeix. Les dues parelles contraposaran dues maneres d’educar als 
fills oposades, debatran sobre la veritat i la mentida, les tradicions, 
els valors familiars, i sortiran a la llum secret del passat...

Actors: Roger Coma, Rosa Boladeras, Meritxell Calvo i Manel Sans 
Direcció: Cristina Clemente   

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

Preu: 12 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 10 €.  
Pack oferta: 30 €, Sopar al Bar del Teatre + Entrada  
(Truca al 93 867 05 85 per reservar)
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 situades al Bar 
del Teatre, una hora abans de l’espectacle.

Dissabte, 19 d’octubre

Lapònia
Velvet Events

L’associació Catalunya contra el càncer, 
organitza un any més una tarda de 
dansa. És un acte benèfic que compta 
amb la col·laboració de diverses escoles 
de dansa:

-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 situades al Bar del Teatre, una hora 
abans de l’espectacle.

Diumenge, 27 d’octubre

Tarda de dansa
Catalunya contra el càncer

TEATRE DANSA
KM0

JOVE
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Diumenge, 3 de novembre

Una poma, un pomer 
De paper

L’Aran ha mossegat una poma. Dins 
hi ha trobat una llavor espavilada 
que es convertirà en un bonic pomer. 
Dibuixos, llibretes i cançons popu-
lars ens acosten al cicle de la vida 
i a l’increïble món de les plantes. 
Un espectacle delicat per gaudir la 
poesia de les coses senzilles.

Titellaire: Joan Alfred Mengual Cabanes  
Música: Núria Lozano Serret   
Autors: Joan Alfred Mengual Cabanes i Núria Lozano Serret      
Direcció: Eudald Ferré Serra  

Hora: 10.30 h i a les 12 h 
Lloc: Teatre Ateneu 
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 situades al 
Bar del Teatre, una hora abans de l’espectacle

Divendres, 8 de novembre

Feliu Ventura 
Nou disc tardor 2019

FAMILIAR
+1 any MÚSICA

Es fa esperar, però torna sempre 
quan més ens calen les cançons. 
Feliu Ventura, el cantant i autor 
de cançons meridional de llarga 
distància i vol rasant. És cert que 
no pot haver-hi una revolució sense 
cançons, i que una cançó és un giny 
definitivament massa fràgil com per 

a eixigir-li canviar el món, però el què si que poden fer les cançons 
és acompanyar a les persones que el transformeu cada dia. Per això 
si espereu veure un format de concert habitual és perquè no heu 
pogut anar mai abans a cap actuació d’en Feliu: el que no es balla per 
fora es balla per dintre.

Música: Feliu Ventura  
Autor i direcció: Feliu Ventura  

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

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €.  
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 situades al Bar 
del Teatre, una hora abans de l’espectacle.

Dins les Festes de Sant Martí

JOVE
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Un orgasme al dia, la clau de 
l’alegria! 

Orgasmes és una divertida co-
mèdia que ens farà reflexionar 
sobre les diferències entre 
homes i dones i la convivència 
en parella. L’obra fa un extens 
anàlisi de les situacions que 

acostumen a embolicar, des dels inicis de la nostra existència com 
a éssers humans,  a les relacions entre l’home i la dona. Ràpida, 
brillant i àgil en els seus diàlegs i monòlegs. Un autèntic manual 
d’autoajuda per enfrontar-nos als reptes de viure en parella, que no 
són pocs.

Actors: Roger Pera i Sam Sánchez        
Música: Pep Sala   
Direcció: Oscar Contreras  

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

Preu: 14 € entrada anticipada i 16 € a taquilla
Venda d’entrades: Al Bar del Teatre Ateneu anticipades i el mateix dia a les 
taquilles del Teatre situades al mateix Bar, una hora abans de l’espectacle.
Organitza: Bar del Teatre Ateneu

Dissabte, 9 de novembre 

Orgasmes 
Una comèdia de Dan Israely

Recull de les sarsueles més conegu-
des com: La Gran Via, Manojo de 
rosas, La tavernera del Puerto, La 
Rosa del azafran,... entre d’altres.

Actors: Grup de Teatre Els Atrevits de l’Esplai de la Gent Gran

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

Preu: 6 €  
Venda d’entrades: A l’Esplai de la Gent Gran, els dies 6 i 7 de novembre, de 17 
a 19 h i el mateix dia 11 de novembre, i el mateix dia a les taquilles del Teatre 
situades al mateix Bar, una hora abans de l’espectacle.
Organitza: Els Atrevits de l’Esplai de la Gent Gran

TEATRE
Dilluns, 11 de novembre 

Visca la Sarsuela 
Els Atrevits de l’Esplai de la Gent Gran

MÚSICA
KM0
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Aquest Guardó té l’objectiu de 
reconèixer la feina, molts cops  
anònima, del voluntariat social

Patrocinador: L.T. Serveis /   Col·laboradors: 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   

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

Preu: 8 €  
Venda d’entrades: Venda d’entrades anticipades, 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 situades al Bar 
del Teatre
Organitza: Associació Neurològica Baix Montseny

Actuació de les alumnes més 
avançades del grup de flamenc 
de l’Escola de Dansa Núria 
Ventura, amb la participació de 
Núria Ventura i Arcadio Marín a 
l’espectacle.

Cant, ball i coreografia: Núria Ventura      
Guitarra i composició: Arcadio Marín  
Cos de ball: Grups d’alumnes de flamenc 

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

Preu: 6 €  
Venda d’entrades: A l’Escola de Dansa Núria Ventura (carrer Sant Pere, 8 de 
Sant Celoni), de dilluns a divendres, de 17 a 20h. I una hora abans de l’es-
pectacle a les taquilles del teatre situades al Bar del Teatre

Diumenge, 17 de novembre

Lliurament del 10è 
guardó Indaleci a la  
implicació social

Dissabte, 16 de novembre

Grup de Flamenc   
Escola de Dansa   
Núria Ventura 
Escola de Dansa Núria Ventura

MÚSICA
KM0

DANSA
KM0

13
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Diumenge, 24 de novembre 

Només una vegada
La Pocket

Un espectacle que reflexiona sobre els 
nostres límits, les relacions de poder que        
regeixen els nostres afectes i la norma-
lització de la violència en la nostra vida 
quotidiana. Per què... segur que a tu no et 
passarà mai... no? Una obra dirigida i escrita 
per Marta Buchaca. 

Actors: Anna Alarcón, Maria Pau Pigem i José Pérez  
Autora i direcció: Marta Buchaca  
 

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

Preu: 10 €. Carnet Biblioteca, majors de 65 i menors de 14 i Carnet Jove 8 €.
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, situades al Bar 
del Teatre, una hora abans de l’espectacle.

TEATRE

JOVE

Dins la programació del dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones

L’esplai de la Gent Gran de Sant 
Celoni presenta aquest espectacle, 
dirigit per Francesc Puigdefàbregas, 
a benefici de la Marató de TV3, amb 
felicitació i espectacle nadalenc. 

Direcció: Francesc Puigdefàbregas    

Hora: 17.30 i 21.30 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 120 minuts

Preu: 8 €. 
Venda d’entrades: A l’Esplai de la la Gent Gran, de dilluns a dijous 28 de 
novembre, de 17 a 19 h i el mateix dia 30 de novembre a les taquilles del 
Teatre situades al Bar del Teatre, una hora abans de l’espectacle.

Dissabte, 30 de novembre

Tropical caribe
Esplai de la Gent Gran

MÚSICA 
i BALL

KM0
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A través de la música en viu, 
la dansa i el teatre gestual 
expliquem un fet meravellós: El 
cicle de la vida. Una erugueta, 
una papallona i la guardiana 
de la vida són les protagonis-
tes d’aquesta història visual, 
delicada i natural. Naixem, 

creixem, ens reproduïm i morim. Aquesta obra aborda el concepte 
de la finitud com a un fet intrínsec de la vida, i desitja obrir un espai 
de comunicació sobre el cicle de la vida a tots els infant que tinguin 
ganes de parlar-ne.

Música en directe: Aina Puig   
Ballarina intèrpret: Isabel Pla       
Direcció: Mercè Llorens  

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 situades al 
Bar del Teatre, una hora abans de l’espectacle.

Diumenge, 1 de desembre

L’erugueta  
i la papallona
El Trenet del Montseny

FAMILIAR
+2 anys

Dissabte, 14 de desembre

Carinyo 
Pérez&Disla

KM0
TEATRE

GPS

Tu i jo ocupem el nostre espai 
en comú, l’espai en el qual hem 
compartit el projecte que vam 
iniciar molts anys enrere. Cons-
truïm aquesta bombolla quotidiana 
per a habitar vida bona. Junts vam 
decidir on col·locar una cadira, on 
penjar una foto, on apilar la roba, on 
posar un matalàs, on una làmpada. 

Es aquesta bombolla construïda mútuament, que ens manté units i 
ens protegeix. Però també ens aïlla, ens tanca en nosaltres mateixos 
tallant els vincles amb el món exterior. Provoca el sentiment de no 
formar part del món. Soledat que sorgeix de la sensació de descon-
nexió amb altres realitats.

Direcció i coreografia: Joaquim Mayugo   

Intèrprets: Grup de teatre Els Atrevits  

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 60 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 situades al Bar 
del Teatre, una hora abans de l’espectacle

JOVE
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Aquest és un tribut a Pepe Rubianes, 
un homenatge en viu i en directe 
a un còmic que va traspassar les 
fronteres del cor dels espectadors 
per quedar-se a la seva memòria. 

A través de les seves històries més 
emblemàtiques, us convidem a un 
recorregut per alguns dels seus     

millors espectacles, des de Pay-Pay a Rubianes solamente, passant 
per Scumm. De nou, un actor pulcrament vestit de negre sol a l’esce-
nari. “Ave Pepe, los que te recuerdan, te convocan”.

Actor: Ferran Terraza         
Text: Pepe Rubianes       
Direcció: Walter Cots  

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

Preu:  12 € anticipada i 14 € taquilla   
Venda d’entrades: al Bar del Teatre Ateneu anticipades i el mateix dia, a les 
taquilles del Teatre situades al mateix Bar, una hora abans de l’espectacle. 
Organitza: Bar del Teatre Ateneu

Diumenge, 15 de desembre

Lo mejor de  
Pepe Rubianes
Ferran Terraza

MONÒLEG

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 contempo-
rània a través d’espectacles  
NO CONVENCIONALS

Divendres  
20/10/19 
ESPERA 
Companyia EIA
- A les 12 h
- Teatre Auditori de 

Llinars del Vallès      
(Sala Tallers) 

Dissabte 
09/11/19 
FUTUR 
Helena Tornero 
- A les 20 h
- Teatre Auditori de 

Llinars del Vallès

Divendres 
15/11/19 
REBOTA Y EN TU 
CARA EXPLOTA 
Agnés Mateus i Quim 
Tarrida 
- A les 21.30 h
- Teatre Auditori de 

Cardedeu

Dissabte 
23/11/19 
AMOR OSCURO 
Sonetos de Federico 
García Lorca 
- A les 19 h i a les 21 h
- Teatre Auditori de 

Granollers

Divendres 
29/11/19 
KINGDOM 
Agrupación Señor 
Serrano
- A les 21 h
- Teatre Auditori de 

Granollers

Dissabte  
14/12/19 
CARINYO 
De Pérez&Disla
- A les 20 h
- Teatre Ateneu  

de Sant Celoni

Més informació:
www.teatreauditoricardedeu.cat
www.teatreauditoridegranollers.cat

www.teatreauditorillinars.cat
www.santceloni.cat/teatreateneu

18
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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:

Música: ATARÀXIA amb l’Orchestra Fireluche i en 
Pau Riba 
Dissabte, 5 d’octubre, a les 20 h

Teatre: LAPÒNIA amb Roger Coma, Rosa Bolade-
ras, Meritxell Calvo i Manel Sans
Dissabte, 19 d’octubre, a les 20 h 

Música: NOU DISC DE FELIU VENTURA amb Feliu 
Ventura en format trio 
Divendres, 8 de novembre, a les 20 h

Teatre: NOMÉS UNA VEGADA amb Anna Alarcón, 
Maria Pau Pigem i José Pérez
Diumenge, 24 de novembre, a les 18 h

Teatre: CARINYO amb Pérez&Disla, 
Dissabte, 14 de desembre, a les 20 h

Només cal que passis pel Centre Municipal d’Expressió – Esco-
la de Música (c. Sant Josep, 18) de dilluns a dijous, de 10 a 13 h 
o de 17 a 20 h i triïs les teves localitats.
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 et teu avi si ho prefereixes.

T E A T R E

2727

T E A T R E

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

C-
35

T E A T R E
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93 867 05 85 
barteatreateneu@gmail.com

Vine
al bar!

HORARI
tardes de dillus a diumenge 
a partir de les 17 h 
i matins si hi ha activitat al Teatre 

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

www.santceloni.cat/teatreateneu
    @alateneu.santceloni
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