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T E A T R E

25 i 26 GENER
Teatre KM0
12 sense pietat

2 FEBRER
Familiar GPS
30 elefants sota 
un paraigua

8 FEBRER
Música
Roger Mas

15 FEBRER
Teatre
Bona gent

28 FEBRER
Dansa GPS
Suit TOC núm 6

29 FEBRER
Cant coral KM0
V Cantada Gent 
Gran

1 MARÇ
Familiar
Plash Tik Boom. 
Superheroïnes 
contra el plàstic!

7 i 8 DE MARÇ
Dansa KM0
V Concurs de 
dansa del Baix 
Montseny

14 MARÇ
Música KM0
Lament

21 MARÇ
Clown
Peter Shub

22 MARÇ
Teatre
Yo sobreviví  
a la EGB

28 MARÇ
Teatre
Els Brugarol

3, 4 i 5 ABRIL
Teatre KM0
Clerks

4 ABRIL
Familiar
Alícia al país de  
les meravelles

17 i 18 ABRIL
Teatre KM0
Polseres vermelles

19 ABRIL
Màgia
IV Festival 
Internacional  
de Màgia 

24 ABRIL
Teatre
Quina feinada!

25 ABRIL
Dansa KM0
VII Trobada 
d’escoles  
de dansa

29 ABRIL
Dansa
TOPA

9 MAIG
Música
Bosques   
Umbrosos

14 MAIG
Dansa KM0
PINYA

16 MAIG
Teatre
El Sr. Marcel·lí fa 
de Capri i el Sr. 
Bohigues, no

28, 29 i 30 MAIG
Teatre KM0
ART

6 JUNY
Teatre KM0
Al compàs 
de la música
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Dotze persones que formen part d’un 
jurat popular han de decidir si condem-
nen a pena de mort, o bé absolen, un 
noi acusat d’assassinat en primer grau 
per la mort del seu pare. El que comença 
com una deliberació inequívoca s’acaba 
convertint en una exposició cruenta dels 
prejudicis, les emocions i les misèri-
es viscudes dels membres del jurat. A 
través de la deliberació s’exploren temes 

tan candents com la discriminació social, el racisme, el paper de 
la justícia, la pena de mort, l’ètica i la moral. Una batalla constant 
entre la raó i les emocions que no deixarà a ningú indiferent.

Intèrprets: Elisabet Bach, Carme Rodriguez, Albert Tallet, Xavier 
Vulart, Roger Vila, Pol Albanell, Oleguer Garcia, Helena Novell, 
Lluís Giró, Quim Motger, Rodolfo Rugiero, Agustín Rugiero 
Direcció: Maria Marsol

Hora: 20 h i  18 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 30 minuts

Preu: 12 €  
Venda d’entrades: A través de les pàgines web www.santceloni.cat/teatre-
ateneu i www.rebrotteatre.cat , i a les taquilles del Bar del Teatre, una hora 
abans de cada sessió

Dissabte i diumenge 
25 i 26 de gener

12 sense pietat
Rebrot Teatre

TEATRE

Km0
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30 elefants, aixoplugats de 
mentides. El naixement, les 
esperances, els somnis i els 
records dels que ja no hi són. 
30 elefants, aixoplugats de 
mentides, sota un paraigua, 
s’obren pas en els camins 
enrevessats de la matinada. 

Un espectacle sense complexes per a nens i nadons sensibles. El 
moviment, la narració i la música vinculen adults i nadons en el 
món de les emocions.

Intèrpret: Eva Vilamitjana Direcció: Eva Vilamitjana i Albert Vilà    

Hora: 10.30 i 12 h   
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 35 minuts

Preu: 6 €. Menors de 10 anys: 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 Bar del Teatre, una 
hora abans de cada sessió

Diumenge, 2 de febrer

30 elefants sota 
un paraigua
La Petita Malumaluga

FAMILIAR
1-5
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Roger Mas encarna com ningú el 
prototip del cantautor: agerma-
nar música i poesia, autoria i 
interpretació, però també novetat 
i tradició. Ho ha demostrat a cada 
disc, reinventant-se en troba-
dor incipient, crooner de cobla, 
artista tel·lúric, bluesman rutilant, 
estrella del pop, rapsode profund 

o un doll de veu fonda. Tots encarnats en els temes, estils i grups 
més diversos. Poeta entre músics i músic entre poetes, ara, amb una 
veu en plena maduresa, se’ns endú de viatge al Parnàs, al jardí dels 
poetes, on insisteix en emocionar-nos amb les veus dels altres i 
músiques noves.

Veu i guitarra: Roger Mas  Baix: Arcadi Marcet  
Piano: Xavier Guitó Flautes, dilruba i percussions: Míriam Encinas 

Hora: 20 h   
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 1 hora i 15 minuts

Preu: 12 €. amb carnet de Biblioteca 10 €. Majors de 65 anys 8 € 
Butaca jove 6 €   
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 Bar del Teatre, una hora abans del concert

Dissabte, 8 de febrer

Parnàs
Roger Mas

MÚSICA

BUTACA
JOVE
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Durant anys, dècades, segles, 
hem aplaudit actors, actrius, 
dramatúrgies, escenografies, 
directors... però ens hem obli-
dat d’una peça clau del teatre: 
el públic. Quim Masferrer 
pensa que ha arribat l’hora de 
fer un homenatge al públic en 

un espectacle únic i impossible de repetir perquè el públic n’és el 
protagonista. Un protagonista, o millor dit: molts protagonistes, 
que escriuran l’argument d’aquesta experiència. Un espectacle ple 
de veritat. Un espectacle honest. Un espectacle on Quim Masferrer 
vol ser el teu espectador.

Intèrpret i direcció: Quim Masferrer

Hora: 17.30 h i 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 45 minuts

Preu: 20 €. Amb carnet de Biblioteca 18 €. Majors de 65 anys 15 €.  
Butaca 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 Bar del Teatre, una hora abans de l’espectacle.

Dissabte, 15 de febrer

Bona gent
Teatre de Guerrilla

TEATRE

BUTACA
JOVE
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Quins són els paràmetres que esta-
bleixen una societat sana? Un concert, 
un espectacle, un espai fronterer per 
donar llum a un tema silenciat en la 
nostra societat: la simptomatologia 
del TOC (Trastorn Obsessiu Compul-
siu). Una aproximació a la perifèria 

dels discursos oficials contra l’hegemonia de les mirades imperants. 
Una peça multidisciplinària que explora l’estigma, que explora com 
relativitzar el patiment, no fent-lo invisible sinó entenent que vivim 
en una societat malalta on és molt difícil no emmalaltir.

Intèrprets: Clara Peya, Ariadna Peya, Èlia Farrero, Pau Vinyals i 
Adrià Viñas Direcció: Ariadna Peya i Clara Peya 

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu 
Durada: 1 hora i 15 minuts

Preu: 12 €. Amb carnet de Biblioteca 10 €. Majors de 65 anys 8 €.  
Butaca jove 6 €   
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 Bar del Teatre, una hora abans de l’espectacle.

Divendres, 28 de febrer

Suit TOC núm 6
Les Impuxibles

DANSA

BUTACA
JOVE
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Dissabte, 29 de febrer

V Cantada Gent Gran 
Esplai de la Gent Gran de Sant Celoni

Les coral Veus Amigues de l’Esplai 
de la Gent Gran de Sant Celoni 
convida a tres corals més al Teatre 
Ateneu: la Coral de la Gent Gran 
de Montmeló, la Coral Les Veus de 
Gualba i la Coral La Veu de la Gent 
Gran de Vidreres. La cantada serà 

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

Preu: Gratuït. Es podran fer donatius a Càritas Parroquial Sant Celoni

CANT  
CORAL

Km0
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Diumenge, 1 de març

Plash Tik Boom 
Superheroïnes contra el plàstic! 
Mima Teatre

FAMILIAR

Emergència climàtica! La Paula ha 
triat a la Climatempus per fer les 
pràctiques de superheroïna, però 
ella ja fa temps que va deixar de 
creure en la humanitat. Aconseguirà 
la Paula contagiar-li el seu l’entusi-
asme? Li ensenyarà la Climatempus 
tots els seus superpoders? La Terra, 

farta que li llencem tanta porqueria s’ha rebel·lat i ens torna tot el 
que li hem llençat fins ara. Podran entre les dues aturar la catàstrofe? 
Treu la superheroïna o superheroi que portes dins, i utilitza els su-
perpoders que tens a l’abast (reciclar, reduir i reutilitzar) per ajudar 
el planeta a recuperar-se.

Intèrprets i direcció: Ivette Novell Sabé, Montse Penas López i 
Laura Bernis Aznar  

Hora: 12 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita
Durada: 1 hora

Preu: 6 €. Menors de 10 anys 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



10

Dissabte hi haurà el concurs per a 
estudiants de dansa de 6 a 21 anys de 
les especialitats de jazz, dansa clàssi-
ca, repertori i contemporani.

Diumenge la novetat d’aquest any: 
concurs de danses urbanes de dife-
rents especialitats per a estudiants de 
6 a 26 anys.

El jurat estarà integrat per professionals del món de la dansa.

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

Durada: Variable segons especialitat
Preus: Dissabte 6 € cada especialitat. Diumenge 10 €
Venda d’entrades: a través de la pàgina web www.concursdansamontseny.com 
i una hora abans de l’inici de cada sessió a les taquilles del Bar del Teatre

Dissabte i diumenge 
7 i 8 de març 

V Concurs de Dansa 
del Baix Montseny 
Associació TALP i Josep M. López

DANSA

Km0
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Òmnium Cultural i ANC Sant  
Celoni ens porten al Teatre 
l’estrena de l’obra Lament feta 
expressament per orquestra i 
cor, que s’ha inspirat en els fets 
ocorreguts a Catalunya des de l’1 
d’octubre del 2017. Hi participa-
rà la Coral Briançó, la Coral de 

Cardedeu i altres artistes de diferents àmbits i disciplines, tots ells 
del Baix Montseny.

Coral Briançó i Coral de Cardedeu, entre d’altres
Direcció: Josep M. Aparicio

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 30 minuts

Preu: Taquilla inversa

Dissabte, 14 de març 

Lament 
Artistes per la Dignitat

MÚSICA

Km0
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Peter Shub és un reconegut clown 
nord-americà que es va traslladar 
a Europa als anys vuitanta. Al llarg 
de la seva trajectòria ha col·laborat 
amb nombroses organitzacions 
internacionals i artistes de renom, 

tot passant per circs d’arreu com l’alemany Roncalli, la Gran Poma de 
Nova York i el canadenc Cirque du Soleil.

Aprofitant la seva gira per Catalunya, serà a Sant Celoni i ens farà 
riure de valent amb la seva comèdia d’observació, paròdia i fantàstica 
comunicació gestual. La seva especialitat és la comèdia física mini-
malista que fa riure a grans i petits... sense parar.

Intèrpret i direcció: Peter Shub       

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 1 hora

Preu: 12 €. Amb carnet de Biblioteca 10 €. Majors de 65 anys 8 €.  
Butaca jove 6 €  
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 Bar del Teatre, una hora abans de l’espectacle

Dissabte, 21 de març

Peter Shub
CLOWN

BUTACA
JOVE



Jordi Merca presen-
ta aquest espectacle 
d’stand-up que et farà 
recordar d’una manera 
entranyable i divertidís-
sima el que vas ser i la 
persona que ets ara. Si 

ets post-Naranjito, però sobretot si ets pre-Cobi, sens dubte, “Yo 
sobreviví a la EGB” és el teu xou. Humor perfecte per a tots aquells 
que vau patir aquesta maleïda època en què els nostres pares ens 
vestien de  manera ridícula per enviar-nos a l’escola. I és que l’èpo-
ca dels vuitanta va fer molt de mal.

Intèrpret: Jordi Meca Músic: Ivan Vilches

Hora: 19 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 20 minuts

Preu: 14 €  
Venda d’entrades: al Bar del Teatre anticipades i el mateix dia 24 d’abril, 
 una hora abans de l’espectacle 

Organitza: Bar del Teatre Ateneu

Diumenge, 22 de març

Yo sobreviví  
a la EGB    
Factoria de cómicos 

TEATRE

13
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Dissabte, 28 de març 

Els Brugarol
Bitó

A cal Brugarol, família de l’alta burge-
sia catalana, la filla, l’Anna, activista 
social i feminista, decideix canviar-se 
el cognom pel de la mare: “No abatrem 
el patriarcat fins que no ens diguem 
com la mare que ens ha parit”. Per a 
l’Antoni Brugarol, el pare de l’An-

na, és inconcebible que la seva filla ja no es digui Brugarol, un dels 
cognoms amb més tradició de la comarca, i haurà de recórrer a tota 
mena d’argúcies i xantatges perquè l’Anna no es canviï el cognom.

Intèrpret i autor: Ramon Madaula  Intèrprets: Jaume Madaula i 
Júlia Truyol  Direcció: Mònica Bofill 
 

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 20 minuts

Preu: 14 €. Amb carnet de Biblioteca 12 €. Majors de 65 anys 10 €.  
Butaca jove 7 € 
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 Bar del Teatre, una hora abans de l’espectacle

TEATRE

BUTACA
JOVE
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Principis dels anys 90, els problemes 
dels joves, les seves aficions, desamors, 
l’absoluta falta d’ambició enfront la 
vida, desconcert, sexe, drogues, passo-
tisme...tot això i més, és “Clerks”, una 
obra àcida, atrevida e irreverent, que 
portarà a Dante i Randall a les situaci-
ons més hilarants, en un dia de feina 
qualsevol...o no...

Intèrprets: Pol Macià, Bernat Gutiérrez, Alba Planells, Mónica 
Alcalà, Bartu Gunyalons, Agus Alcalde, Joan Cros, Marta Garriga, 
Vanessa Garcia, Miquel Jimenez, Frank Gonzalvo, David Cubells, 
David Gázquez, Xavi Godoy Direcció: Xavi Godoy 

Hora: Divendres 3 a les 22 h, dissabte 4 a les 20 h i 
diumenge 5 a les 18 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 1 hora i 10 minuts

Preu: 5 € 
Venda d’entrades: A la Llibreria Alguer7 (c. Alguersuari, 7 de Sant Celoni)  
a partir de febrer i a les taquilles del Bar del Teatre, una hora abans de  
cada sessió

Divendres, dissabte i diumenge 
3, 4 i 5 abril

Clerks
JASC Teatre

TEATRE

Km0
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El dia que l’Alícia fa 10 anys, 
li regalen el seu primer mòbil, 
però el conill blanc l’hi roba i 
ella el persegueix per recupe-
rar-lo. L’Alícia haurà de recórrer 
el país de les meravelles fins 
arribar al palau dels mòbils, on 
trobarà una reina que perd el 

cap per les noves tecnologies i que li posarà les coses molt difícils 
per tornar a casa. Amb aquest viatge, l’Alícia s’adona que no pot 
viure com ho feia, enganxada al mòbil, ja que es perd el món real. 
La protagonista descobrirà el valor de la imaginació i de la lectura, i 
aprendrà a fer servir les tecnologies amb criteri.

Intèrprets: Júlia Bonjoch, Jordi Llordella, Marc Pujol i Queralt 
Albinyana  Direcció: Jordi Andújar  Autoria: Marta Buchaca  

Hora: 18 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 10 minuts

Preu: 12 €. Amb carnet de Biblioteca 10 €. Menors de 10 anys 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 Bar del Teatre,  
una hora abans de cada sessió

Dissabte, 4 d’abril

Alícia al país de les       
meravelles
Viu el Teatre

FAMILIAR
TEATRE

MUSICAL
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Divendres i dissabte,     
17 i 18 d’abril

Polseres vermelles 
Tramoia Teatre

KM0
TEATRE

Tramoia presenta la seva adaptació 
de la sèrie d’Albert Espinosa “Polseres 
Vermelles”. I ens diuen “sensibilitzats 
amb la malaltia que pateixen els prota-
gonistes d’aquesta sèrie, volem donar 
caràcter benèfic a aquest projecte i fer 
una donació amb la recaptació d’aquesta 
obra, per a la investigació i ajuda a 

les persones que la pateixen. És per aquest motiu que posarem a 
la venda “Polseres vermelles” que a més donaran dret a veure la 
representació.

Intèrprets: Guillem Montsant, Roger Serrat, Víctor Velasco, Nil 
Domènech, Lluc Calls, Núria Carreño, Laura Serrano, Àngels 
Galisteo, Elisabeth Prat, Victòria Garriga, Ivette Sànchez, Carolina 
Rodríguez, Mayte Santiago, Enric Simó, Marçal Canadell, Enric 
Molla, Andreu Querol, Albert Montsant, Joan Cros, Núria Llavina, 
Esther Icart, Roser Valls, Micaela Arévalo, Ivan del Jesús Ajudants 
de direcció: Andrea Cano i Núria Llavina Direcció: Jordi Serrat

Hora: 22 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 20 minuts

Preu:  10 € 
Venda d’entrades: a la pàgina web www.tramoia.cat i a les taquilles del Bar del 
Teatre, una hora abans de cada sessió.

Km0



El Mag Edgard porta a Sant Celoni 
el 4t Festival Internacional de 
màgia amb els mags més prestigi-
osos. Gaudirem d’una Gran Gala 
Internacional presentada per Maxi, 
artista internacional de màgia i circ,  
i la participació de mags de renom 
vinguts d’arreu del món com els 
internacionals i premiats Brando  
y Silvana (Argentina) Hèctor 

Sansegundo (Segovia), Adrián Carratalá, 2 cops campió d’Espanya 
(Valencia) i Cia. Mag Edgard (Catalunya)

 

Hora: 19 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 20 minuts

Preu:  6 €   
Venda d’entrades: a ADE Esports (c. Major, 52 de Sant Celoni) i a les taquilles 
del Bar del Teatre, una hora abans de l’espectacle

Diumenge, 19 d’abril

IV Festival     
Internacional     
de Màgia
Cia Mag Edgard

MÀGIA

18
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Divendres, 24 d’abril

Quina feinada! 
Sala Versus

KM0
TEATRE

Si als Estats Units aquest èxit 
neoyorquí el protagonitza en 
Jesse Tyler Ferguson, el pèl 
roig de la sèrie Modern Family, 
a l’adaptació catalana és en 
Roger Pera el que es posa a la 
pell d’aquest agent de reserves 

d’un modern i luxós restaurant de moda a la ciutat. Per ell passen 
totes les trucades, totes les reserves i totes les històries al llarg 
d’una tarda calorosa d’estiu i ell... és tots els personatges. Un treball 
d’orfebreria actoral i un esforç vocal sense precedents que ens 
deixarà bocabadats, ens farà riure i ens emocionarà.

Intèrprets: Roger Pera     
Direcció: Ventura Pons

Hora: 20.30 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 30 minuts

Preu:  15 € 
Venda d’entrades: al Bar del Teatre anticipades i el mateix dia 24 d’abril,  
una hora abans de l’espectacle

Organitza:  Bar del Teatre



Trobada de diferents  
escoles de dansa per  
celebrar el Dia Internaci-
onal de la Dansa al Teatre 
Ateneu. En aquesta 7a 
edició hi participaran les 
escoles Ester Cortés, Núria 

Ventura, Vocacions, MC Escola de Dansa, Anira i Tito, Tot Dansa, 
Mailén-Mètric, Petit Pas, Swingàngsters del Montseny, UDS, Studio 
d’Arts i Contrajazz. 

Hora: 18 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 30 minuts

Preu:  5 €. Anticipada 4 € 
Venda d’entrades: Amb preferència a les escoles que hi participen i  
a les taquilles del Bar del Teatre, una hora abans de l’espectacle

Dissabte, 25 d’abril

VII Trobada   
d’escoles de dansa 
Talp i Contrajazz

MÀGIA

20

DANSA

Km0
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Dimecres, 29 d’abril

TOPA 
Brodas Bros, sl

KM0
DANSA

MÀGIADANSA

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

Quatre joves es troben a una 
plaça. A qualsevol plaça de 
les nostres ciutats. Sona una 
música i els joves comencen 
a ballar. És quelcom quotidià 
per a ells. És la seva forma 
d’expressió. Ballar els fa ser 
ells. Uns són ballarins de dansa 
tradicional vasca. Altres són 
ballarins de hip hop. El carrer, 
el seu espai vital, els uneix. 

“Topa” proposa la unió de 4 intèrprets, que preservant els seus  
orígens artístics, s’uneixen en una formació vital i enèrgica 
enriquint-se a través del coneixement dels seus companys.  
Expressions de carrer contemporànees, que avui dia  
comparteixen vida a qualsevol plaça.

Intèrprets: Lluc Fruitós, Clara Pons, Ibon Huarte i Urko Mitxelena 
Direcció: Jon Maya i Lluc Fruitós

Hora: cap a les 18 h, després de la lectura del manifest  
del Dia Internacional de la Dansa  
Lloc: Plaça de la Vila      
Durada: 25 minuts

Preu: Espectacle gratuït



Bosques Umbrosos és un pro-
grama presentat per l’ensemble 
de música històrica Pretérito 
Imperfecto, un conjunt format 
per joves músics que estan 
formant-se o que ja han fina-
litzat els seus estudis a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) i que està especialitzat 

en el repertori dels segles XVII i XVIII a Europa i, especialment, en el 
de la Península Ibèrica.

Traverso: David Gutiérrez  Violí: Borja Gimeno Cello: Alberto 
Gómez  Clavicèmbal: Alejandro Fernández

Hora: 20 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita 
Durada: 1 hora

Preu:  12 €. Amb carnet de Biblioteca 10 €. Majors de 65 anys 8 €.   
Butaca jove 6 €   
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 Bar del Teatre,  
una hora abans del concert

Dissabte, 9 de maig

Bosques Umbrosos 
Pretérito Imperfecto

MÀGIA
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DANSA
KM0

MÚSICA

BUTACA
JOVE
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Dijous, 14 de maig

Pinya 
VaigAlBaix

KM0
DANSA

Els alumnes de 3r d’ESO de 
l’Institut Baix Montseny, junta-
ment amb la Funcació Cultural de 
Granollers AC, venen a presentar 
PINYA, un espectacle dins el 
“Mapadeball” del Tots Dansem, 
que ve a ser un seguit de partitures 

coreogràfiques. Aquest projecte, adreçat a professors i estudiants 
d’instituts d’ensenyament secundari, té per finalitat introduir, 
promoure i donar a conèixer el llenguatge del moviment i la dansa 
contemporània al públic jove. És un projecte educatiu integrador 
que, sense treure valor al treball de cos i la seva consciència, aporta 
també valors com l’esforç, la responsabilitat, la generositat, el com-
promís i la constància.

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran     
Durada: 1 hora

Preu: 5 €

MÀGIADANSA

Km0
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Si hi ha un personatge que s’as-
sembla a Joan Capri, aquest és el 
Sr. Marcel·lí (el senyor gran que 
acompanya Toni Clapés al Versió 
RAC1 des de fa més de 20 anys!). 
I això ho va veure de seguida el 
Sr. Bohigues, amo del bar on el 

Sr. Marcel·lí hi freqüenta més del confessable.

L’espectacle no és només una selecció molt acurada dels millors 
trossos dels monòlegs més brillants de Capri, sinó que a més s’ha 
creat una trama que els lliga entre ells i alguns, fins i tot, s’han 
convertit en diàlegs!

L’actor Jaume Nolla no pretén imitar Joan Capri, entre altres coses 
perquè Capri era inimitable. Però de tota manera, no li cal: ja s’hi 
assembla de per si!

Intèrprets: Jaume Nolla i Eduard Biosca  Direcció: Paco Mir

Hora: 20 h  
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 1 hora i 20 minuts

Preu: 15 €
Venda d’entrades: Al Bar del Teatre anticipades i el mateix dia 16 de maig,  
una hora abans de l’espectacle. 

Organitza: Bar del Teatre

Dissabte, 16 de maig

El Sr. Marcel·lí fa de  
Capri i el Sr. Bohigues, no
Promotora 600’NS

FAMILIAR
Teatre 

Musical

TEATRE
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Art, no és una obra de teatre 
que aporti respostes. Qüestiona 
simplement. Es pregunta i fa que 
ens preguntem sobre la nostra 
naturalesa i sobre els seus 
límits, sobre les formes d’actuar 
i sobre la nostra inadaptació 
per a ser feliços. Una comèdia 
complexa però subtil, on acabem 

rient de nosaltres mateixos però amb un somriure que esdevé rictus 
quan som tot sols. Serà això de riure per no plorar.

Intèrprets: Manu Fieira, David Gázquez, Miquel Jiménez Espejo 
Direcció: Lola Pérez

Hora: Divendres 28 a les 21 h, dissabte 29 a les 20 h i  
diumenge 30 a les 18 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Petita

Preu:  8 €   
Venda d’entrades: A partir de l’1 de maig a la pàgina web www.trocateatre.org  
i una hora abans de cada sessió a les taquilles del Bar del Teatre

Divendres, dissabte i diumenge 
28, 29 i 30 de maig

ART
Tocteatre

MÀGIADANSA
KM0

MÚSICA
KM0

TEATRE

Km0
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El grup de teatre Els Atrevits de 
l’Esplai de la Gent Gran celebren 
els 10 anys de musicals en es-
cena. Aquest any ens presenten 
l’estrena del mini espectacle 
musical “Taxi al Maxim’s”. 

Intèrprets: Grup de teatre Els Atrevits      
Direcció i coreografia: Joaquim Mayugo

Hora: 18 h 
Lloc: Teatre Ateneu - Sala Gran 
Durada: 2 hores

Preu:  6 €.   
Venda d’entrades: dies 2, 3 i 4 de juny, de 17 a 19 h a l’Esplai de la Gent Gran  
i una hora abans de cada sessió a les taquilles del Bar del Teatre

Dissabte i diumenge,     
6 i 7 de juny

Al compàs 
de la música 
10è aniversari de Musicals   
Els Atrevits de l’Esplai de la Gent Gran

MÀGIADANSA
KM0

MÚSICA
MÀGIADANSA

KM0
MÚSICA

KM0

TEATRE

Km0
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www.santceloni.cat/teatreateneu
www.facebook.com/alateneu.santceloni

C-
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GPS és una programació conjunta del Teatre  
Auditori de Granollers, el Teatre Auditori de  
Cardedeu, el Teatre Auditori de Llinars del Vallès 
i del Teatre Ateneu de Sant Celoni, orientada a 
donar suport a la creació contemporània.

MÉS INFORMACIÓ:
www.teatreauditoricardedeu.cat
www.teatreauditoridegranollers.cat

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

Amb l’entrada d’un espectacle GPS podràs gaudir del 50% de descompte 
en un altre espectacle* GPS d’una altra població si ensenyes l’entrada a les 
taquilles del Teatre, en el moment de comprar la teva.
(*) Promoció subjecte a la disponibilitat d’entrades

30 ELEFANTS SOTA  
UN PARAIGUA
Cia. La Petita Malumaluga
02/02/2020, a les 10.30 i a
les 12 h. Sant Celoni

REBOTA, REBOTA  
Y EN TU CARA EXPLOTA
Performance d’Agnés Mateus
i Quim Tarrida
09/02/2020, 19 h. Llinars
28/02/2020, 21 h. Granollers

PEIX
Cia. Hotel Iocandi
15/02/2020, 20h. Llinars

A LILI ELBE
Cia. Marta Carrasco 
15/02/2020, 20h. Cardedeu

SUIT TOC NÚM. 6
Cia. Les Impuxibles
28/02/2020, 20 h. Sant Celoni
21/03/2020, 20 h. Cardedeu
25/04/2020, 21 h. Granollers

BLANCA DESVELADA
Amb Alejandra Jiménez
Cascón
06/03/2020, 21 h. Llinars

ÀER
Dansa, coreografia de 
Laia Santanach
07/03/2020, 20h. Llinars

A MÍ NO ME ESCRIBIÓ  
TENNESSE WILLIAMS
Cia. Roberto G. Alonso
19/04/2020, 18h. Cardedeu
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BUTACA
JOVE

Entrades a

50 %
Si tens menys de 30 anys, pots gaudir  
d’un descompte del 50% en el preu de  

les entrades dels espectacles. Demana-la  
a taquilla, o tria l’opció “Butaca jove”  
si compres l’entrada en línia.  Cal que  

presentis el DNI juntament amb  
l’entrada quan entris a l’espectacle.
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BALL A L’ATENEU

Ballada de Swing

Diumenges a les 18 h
Organitza: Esplai de la Gent Gran

Organitza: Swingangsters del Montseny i A Carde10 fem Lindy

Ball amb Txic to Txic

16 febrer
Ball de disfresses amb Aria Ball amb Arritmics

Ball amb Cho�ers

Ball amb Elegants

Ball amb Arritmics

Ball amb Odisea

Ball amb Kokola
2 febrer

Música en viu amb Shakin’All
26 abril a les 18 h

1 març

15 març

3 maig

5 abril

12 abril

17 maig

Preu: 8 / 10 €

Preu: 6 / 7 €
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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



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

AMB EL SUPORT DE

ORGANITZA

T E A T R E

T E A T R E

11, 12 i 13

GENER

PROGRAMACIÓ
SANT CELONI

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


