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El teatre de la Costa Brava 
Sud és un espai imaginari 
fruït de la unió dels teatres 
públics de Blanes i de Llo-
ret de Mar. Aquest espai 
neix amb la voluntat de 
trobar respostes als para-
digmes de la nostra socie-
tat actual. 
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4 Entrada: 7€

“Farem el xafarder per 
veure què hi trobem 
dins Els cistells de la 
Caputxeta” 

Ara es veu que el famós cistell de 
la Caputxeta no era un de sol, no . 
Dotze en té . Un per cada mes de 
l’any . El cistell del gener, el cistell 
del febrer, el cistell del març . . . I 
així fins a completar la dotzena . I, 
si bé és cert que dintre del cistell 
hi porta melmelada, suc i galetes, 
també és veritat que cada mes de 
l’any s’hi ha deixat caure en forma 
de vers i de tonada . De poesia i de 
cançó . Avui farem el xafarder per 
veure què hi trobem dins Els cis-
tells de la Caputxeta .

Teatre de Blanes

MÚSICA I TITELLES
Idioma: Català
Durada: 50 min .
Cia . Samfaina de Colors

17:30 h 

ESCENA 
FAMILIAR
Diumenge
30 de setembre

ELS CISTELLS
DE LA CAPUTXETA
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McGUFFIN
Amb Jordi Ríos i Mònica Pérez

Entrada: 15€

Teatre de Blanes

TEATRE
 Idioma: Català

 Durada: 70 min .
Direcció: Carlos Latre

Producció: Vania Produccions

ESCENA 
PROFESSIONAL 

Dissabte 
6 d’octubre 

21:00 h 

“McGuffin és un thriller en clau d’humor, una gamberrada, un 
espectacle molt divertit” dirigit per en Carlos Latre.” 

McGuffin és un terme que el director de cinema Alfred Hitchcock va inventar com a excusa 
argumental que motiva els personatges i el flux d’una història, tot i que en realitat no té gens 
de rellevància . Segons Jordi Ríos i Mònica Pérez, McGuffin és un thriller en clau d’humor, una 
gamberrada, un espectacle molt divertit on dos personatges intenten resoldre un cas dins el 
seu món absurd .
Una comèdia trepidant . . . i molt sospitosa!
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X-TRAMP
Concert Solidari

Entrada: 10€ (inclou concert i escut solidari)

Teatre de Blanes

CONCERT

ESCENA 
LOCAL

Diumenge 
7 d’octubre 

19:00 h 

“A benefici de la Campanya de Lluita contra el Càncer Infantil” 

La Policia Local i l’Ajuntament de Blanes, amb la col·laboració d'X-Tramp, organitzen aquest 
‘Concert Solidari’ a benefici de la Campanya de Lluita contra el Càncer Infantil, #pelsvalents. 
La recaptació dels donatius es destinarà al Sant Joan de Déu Pediàtric Center de Barcelona.
‘X-Tramp’ és un grup tribut a ‘Supertramp’, la llegendària banda de rock simfònic dels anys 70, 
format per 8 membres que interpreten una música molt fidel a les veus i sons característics de 
la mítica banda . Una oportunitat per sentir de nou en directe les veus de Roger Hodgson i Rick 
Davies junts amb la resta de la banda . ‘X-Tramp’ fa un repàs als temes d'‘Even in the Quietest 
Moments’, ‘Crime of the Century’, ‘Crisis What Crisis’, ‘Breakfast in America’, i ‘Famous Last 
Words’, entre d’altres . Reprodueixen amb el màxim rigor la música de Supertramp i garanteixen 
una vetllada única i, el més important, 100 % solidària .
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Divendres
12 d’octubre 

21:00 h 

L’EMPESTAT
Amb Jordi Oriol i Xavier Albertí

Entrada: 12€ Anticipada · 14€ Taquilla

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
 Idioma: Català

 Durada: 60 min .
Direcció: Xavier Albertí 

Dramatúrgia: Jordi Oriol
Intèrprets: Jordi Oriol

i Carles Pedragosa
Producció Indi Gest:  

Helena Font

ESCENA 
PROFESSIONAL 

“Jordi Oriol i Xavier Albertí s’alien per presentar una visió molt 
particular i contemporània de La Tempesta de Shakespeare” 

L’empestat és una perversió de“La Tempesta” de Shakespeare, basada en la figura de Caliban, 
però també la d’Ariel. És una reescriptura tan personal i juganera del clàssic com ja ho era La 
caiguda d’Amlet (TA 2007) respecte de Hamlet. I, com aleshores, l’altre gran referent és Albert 
Camus (allà, La caiguda; aquí La pesta). A les mans de Xavier Albertí i aquest cop acompanyat 
de l’actor i músic Carles Pedragosa, Jordi Oriol torna a presentar-nos un treball en què el text i la 
música juguen un paper similar: el d’un treball acústic per empastar-nos del seu bon gust rítmic, 
poètic, gramàtic i dramàtic.

ESPAI PLUS

▶ Post-funció amb el director de l’obra Xavier
Albertí i la companyia

▶ PREMI BBVA de TEATRE 2017
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ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA 
FILHARMÒNICA DE COLÒNIA

Entrada: 20€ Adults · 17€ Jubilats · 12€ Estudiants · Gratuït 0-12 anys

Teatre de Lloret de Mar

MÚSICA
Violí: Sergey Didorenko

Violoncel: Dima Gornowsky
Clarinet: Senne Coomans

ESCENA 
PROFESSIONAL 

Dissabte 
13 d’octubre 

20:30 h 

"Vivaldi, Mozart i Paganini"

La Filharmònica de Cambra té com a divisa que el seu repertori tingui les més selectes obres . 
L’especial atractiu del nostre programa consisteix en la combinació de obres populars amb altres 
menys conegudes de diverses èpoques musicals . Així actuen grans mestres de la música com 
Wolfgang Amadeus Mozart i Antonio Vivaldi en diàleg amb obres des de Sergei Prokofieff fins al rei 
del tango, Astor Piazolla . Aquesta barreja promet una diversitat al més alt nivell .

PROGRAMA
Antonio Vivaldi (1678-1741) . "Las cuatro estaciones" . 4 conciertos para violín, cuerdas y bajo continuo 
Wolfgang A. Mozart (1756-1791) . Concierto en la mayor para clarinete y orquesta KV 622
Niccolò Paganini (1782-1840) . "I Palpiti“ . Tema y variaciones para violín y orquesta op .13
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OPERA FOR KIDS
Amb Gemma Martínez, Anna Belén Gómez,

Albert Gràcia i Ulises Ordúñez

Entrada: 8€

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
 Idioma: Català

 Durada: 70 min .
A partir de: 6 anys

Direcció: Eduard Pericàs
Intèrprets: Gemma Martínez, 

Anna Belén Gómez,
Albert Gràcia i Ulises Ordúñez 

ESCENA 
FAMILIAR

Diumenge 
14 d’octubre 

12:00 h 

“Qui diu que l’òpera és avorrida?"
Un espectacle que uneix coneixement i diversió

Opera for kids és un espectacle lúdic i alhora didàctic creat amb la intenció de donar a conèi-
xer als nens de sis anys en endavant els conceptes crucials sobre el món de l'òpera . De la mà 
de l'esperit de l'òpera entre riures, explicacions senzilles i inesperats efectes visuals, anirem 
desgranant i comprenent els ingredients que conformen aquest art . Tot això amanit, amb pe-
tites peces de les parts més emblemàtiques i il·lustratives entre el catàleg de les òperes mes 
famoses interpretades per quatre cantants joves i versàtils . L'òpera com la proposta artística 
que uneix música, teatre i dansa, però utilitzant com a instrument principal la força de la veu 
humana sense amplificar, un instrument amb capacitats increïbles capaç de transmetre totes 
les emocions humanes .
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EL LLOP FEROTGE

"El llop ferotge ha 
d'enfrontar-se a un judici 
popular"

El llop ferotge ha estat caçat . Des-
prés d’haver-se menjat la Caput-
xeta, l’àvia, sis cabretes i gairebé 
tres porquets, ha d’enfrontar-se a 
un judici popular, en el qual decla-
raran les mares d’aquests perso-
natges . Quin serà el veredicte? És 
realment culpable o potser, senzi-
llament, tenia molta gana?

Entrada: 7€

Teatre de Blanes 

ACTORS, TITELLES
I MÀSCARES
Idioma: Català
Durada: 53 min .
Companyia: La companyia 
del Príncep Totilau

17:30 h 

ESCENA 
FAMILIAR
Diumenge,
14 d’octubre 
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BLANES BRASS
QUINTET  

"Una formació diferent per 
dur a terme música de tots 
els estils i ritmes"

Blanes Brass Quintet és una agru-
pació musical professional formada 
per instruments de vent metall . Fun-
dada a l'any 2006 neix amb el desig 
de crear una formació diferent per 
fer música de tots els estils i ritmes 
com el pas-doble, el swing, el tan-
go i temes de la més rigorosa actua-
litat pop, des dels grups més emble-
màtics com ABBA, QUEEN . . . Fins als 
cantats més coneguts com Whitney 
Houston, Phil Collins, Joe Cocker, 
Frank Sinatra i gran varietat de te-
mes de les bandes sonores originals 
de les millors pel·lícules de Hollywo-
od, passant pel món de l'animació de 
Disney . En aquesta actuació presen-
taran els temes del seu premi CD . 

Entrada: 5€

Teatre de Blanes

MÚSICA
Durada: 90 min .

21:00 h 

ESCENA 
PROFESSIONAL
Divendres,
19 d’octubre 
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ESE SILENCIO
INCÓMODO  

Entrada: Gratuïta (amb invitació, fins completar aforament)

"Obra d'Ángel Serrano 
Laguna"

Es clar que la vida no és senzilla per 
a ningú i que cada un de nosaltres 
amaga o guarda situacions difícils 
d'enfrontar . Però el temps posa tot al 
seu lloc . Per a la Lola, la protagonista 
d'aquesta història, ha arribat el mo-
ment i necessita explicar una cosa 
molt important als seus fills, situació 
molt complicada ja que porta temps 
sense reunir-se amb ells . Quina serà 
la notícia?
Aquest silenci incòmode, una obra 
que fa un recorregut de la mà del gè-
nere còmic, desembocant inespera-
dament en un mar que sorprendrà .

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
Idioma: Castellà
Direcció: Gonzalo Pastor
Escenografia: Elías González, 
Joan Dalmau i Fernando Poblete
Cia . A. Cultural i Teatral Muekka
Il·luminació i so: Enzo Poblete

21:00 h 

ESCENA 
LOCAL
Dissabte,
20 d’octubre 
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BONA GENT  
amb Quim Masferrer

Entrada: 18€

Teatre de Blanes

TEATRE
Idioma: Català
Durada: 105 min .
Cia . Teatre de Guerrilla

19:00 h 

ESCENA 
PROFESSIONAL
Diumenge,
21 d’octubre 

"Quim Masferrer pensa 
que ha arribat l’hora de fer 
un homenatge al públic"

Durant anys, dècades, segles, hem 
aplaudit actors, actrius, dramatúr-
gies, escenografies, directors . . . però 
ens hem oblidat d’una peça clau del 
teatre; el públic . Quim Masferrer 
pensa que ha arribat l’hora de fer un 
homenatge al públic en un especta-
cle únic i impossible de repetir per-
què el públic n’és el protagonista . 
Un protagonista, o millor dit: molts 
protagonistes, que escriuran l’argu-
ment d’aquesta experiència . Un es-
pectacle ple de veritat . Un especta-
cle honest . Un espectacle on Quim 
Masferrer vol ser el teu espectador .



ESPAI PLUS

▶ Col·loqui post-funció conduit per la Plataforma per
la Pau Lloret, amb Jordi Armadans (President de 
FundiPau)

14

Dissabte
27 d’octubre 

21:00 h 

Un home vestit dins una banyera fumejant. Un altre home l’apunta amb una arma i es pregunta si 
prement el gallet no deixarà un món més just. Una dona que fa més preguntes de les necessàries. 
Algú està a punt d’arribar. “Mai no arribaràs a saber el que estàs a punt de trencar. Quant pesa el 
teu dolor? Quanta estona trigaràs a ofegar la culpa?” El pes del plom. Un viatge poètic, a manera 
de thriller, per la indústria de les armes.

“Un viatge d’imatges, colors i emocions que ha de servir per despertar consciències”. Imma Fernández,
El Periódico, 18 abril 2014
“Una obra comprometida que nos habla directamente a cada espectador con determinación y poesía”.
Time Out, 28 de març 2014

EL PES DEL 
PLOM

Entrada: 14€ Anticipada · 16€ Taquilla

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
 Idioma: Català

 Durada: 90 min.
Autoria i direcció:

Aleix Fauró i Isis Martín
Producció: La Virgueria

Repartiment: Jose Pérez 
Ocaña, Patrícia Bargalló, Isak 

Férriz i Marina Fita
Cia. La Virgueria

Col·laboració: Plataforma per 
la Pau Lloret

ESCENA 
PROFESSIONAL 

“Un viatge poètic, a mode de thriller, per la indústria de les armes”
Espectacle recomanat per FundiPau i JM Delàs
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MOMENTS MÀGICS

Entrada: 7€

Teatre de Blanes

MÀGIA
Idioma: Català
Durada: 55 min .
Cia . Charlie Mag

17:30 h 

ESCENA 
FAMILIAR
Diumenge,
28 d’octubre 

"Jocs d’enginy, humor i un 
toc de romanticisme"

S’obre el teló . Apareix un escenari 
sobrenatural capaç de suscitar, per 
si sol, sentiments de misteri . Jocs 
d’enginy, humor i un toc de roman-
ticisme a plena penombra conver-
tiran cada moment en pura màgia . 
Elements estranys i exòtics, però a 
la vegada fascinants . Apareixen i 
desapareixen, es transformen, can-
vien de color, aparença i textura . Tot 
és el que no és i no sembla el que 
realment és!
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Teatre de Lloret de Mar

Idioma: Castellà
Entrades: Recollir a
Casa de Cúllar
C. Girona, 28
Lloret de Mar

ESCENA 
LOCAL
Divendres 
2 de novembre
18:00 h
i 21:00 h  

JORNADES CULTURALS
CASA DE CÚLLAR

Entrada: Recollir a Casa de Cúllar

"Programes a part"
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UN TRET AL CAP
Amb Emma Vilarasau, Imma Colomer i Vicky Luengo

Teatre de Blanes

TEATRE
 Idioma: Català

 Durada: 90 min .
Autor i director: Pau Miró

Intèrprets: Emma Vilarasau, 
Imma Colomer i Vicky Luengo

Cia . Sala Beckett

21:00 h 

ESCENA 
PROFESSIONAL 

Divendres 
2 de novembre

Entrada: 21€

“Tres dones han anat a parar a un carreró sense sortida” 

Tres dones formen un triangle encapçalat per una periodista massa incòmoda per al diari en 
el qual treballava i que l’acaba d’acomiadar . L’acompanyen en escena la seva germana, que 
només vol gaudir dels darrers anys de la seva vida en plenitud, i una víctima que exigeix que 
el seu cas surti a la llum pública .
Totes tres han anat a parar a un carreró sense sortida del qual només podran sortir-ne dient 
aquelles coses que són tan difícils de dir . . .



ESPAI PLUS
▶ Col·loqui post-funció amb la companyia
▶ Premi del Públic de la 18ª Feria de Teatro de

Castilla y León MEJOR ESPECTÁCULO DE 
CALLE
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Amb AlBadulake Teatro

Dissabte
3 de novembre 

21:00 h 

LAS EXPERTAS

Entrada: 12€ Anticipada · 14€ Taquilla

Teatre de Lloret de Mar

CIRC
 Idioma: Castellà
 Durada: 50 min .

Origen: Extremadura
Direcció: Charo Feria

Idea original i direcció: Juan An-
tonio Moreno, Ángeles Vázquez

Text: Ángeles Vázquez 
Coreografia: Ángeles Vázquez i 

Sergio Ochando
Cia . AlBadulake Teatro

Artistes: María Mateo, Sandra 
Carrasco, Ana Esteban Tricas, 

Susana Dito
Amb el suport: Associació de 

Dones l'Aurora

ESCENA 
PROFESSIONAL 

“Valentia, desimboltura, força, tècnica, somnis, humor i molt de circ 
s’uneixen en aquest espectacle arriscat i únic"

Una prova de selecció dirigit per un programa informàtic ferotge que va donant ordres i quatre 
dones disposades a donar-lo tot . Les nostres protagonistes van obeint fins que s’enfronten al 
programa corporatiu per dir no, trencant així els estereotips establerts . Decideixen unir-se i iniciar 
el millor saben fer, art en moviment a través de diferents disciplines circenses . Valentia, força, 
tècnica, somnis, humor i molt de circ s’uneixen en aquest espectacle arriscat i únic . Un especta-
cle que parla de gènere amb habilitat i proximitat .
Per a tots els públics.



ESPAI PLUS
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LOS SONIDOS
DEL ALMA

Entrada: 8€/12€

Teatre de Blanes

FLAMENCO I MÉS
Cante: Lidia Plaza
y Judit Alférez
Guitarra: Alberto Torres
y David Rodríguez
Cia . Asociación Andaluza de 
Ardaleños y Amigos de Ardales

21:00 h 

ESCENA 
LOCAL
Dissabte,
3 de novembre 

"Un recorrido musical 
a través de los cantes 
flamencos"

El espectáculo “Los sonidos del al-
ma” realiza un recorrido musical a 
través de los cantes flamencos anti-
guos y otros de creación propia y 
actual, fusionando corrientes y ex-
presando diferentes sentimientos 
que engloba este arte universal que 
es el flamenco .
Las voces de Lidia Plaza, Judit Al-
férez arropadas por las guitarras 
flamencas de Alberto Torres y Da-
vid Rodríguez nos ofrecerán un re-
pertorio de alegrías, tangos, soleá, 
abandolaos, bulerías y cantes de le-
vante entre otros palos flamencos .
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FEM BLANES,
FEM PARRÒQUIA

Entrada: 10€

Teatre de Blanes

MÚSICA, POESIA, DANSA
Cia . Asociación Andaluza de 
Ardaleños y Amigos de Ardales

19:00 h 

ESCENA 
LOCAL
Diumenge,
4 de novembre 

"Homenatge a Paco 
Guitiérrez"

Espectacle organitzat per la Casa 
d’Ardales a benefici de la comme-
moració dels 700 anys de la Parrò-
quia Santa Maria (1319-2019) .

L’espectacle comptarà amb la par-
ticipació d’artistes malaguenys i de 
Blanes, així com una representació 
artística de diferents entitats bla-
nenques que s’hi ha volgut adherir .
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Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
Durada: 60 min .
Direcció i dramatúrgia: Osqui 
Guzmán i Leticia González de 
Lellis
Producció: The Funamviolistas 
en col·laboració amb Gestora de 
Nuevos Proyect
Intèrprets: Ana Hernández, 
Mayte Olmedilla, Lila Horovitz

19:00 h 

ESCENA 
PROFESSIONAL 
Diumenge
4 de novembre

“El swing entra en escena”

ContraEscena es una comèdia de 
Funamviolistas creada des de dife-
rents mirades sobre la dona artista . 
Ana Hernández, Mayte Olmedilla i 
Lila Horovitz conformen aquest fa-
mós trio que surt de gira desprès 
de ser consagrades per la crítica i 
públic . Els camerinos d’aquesta gira 
conformen un espectacle en el que 
ens mostren el costat més íntim de 
las artistes, les seves debilitats i 
pors . Abandonades per l’amor, allu-
nyant-se dels fils i de casa, calmant 
ansietats amb pastilles… Una gran 
carrega que porten amb humor en 
una intel·ligent comèdia que pot 
acabar amb elles catapultades cap 
a les estels o llençades contra en 
fang .
Per a tots els públics. 

CONTRA ESCENA
Cia. The Funamviolistas

Entrada: 16€ Anticipada · 18€ Taquilla 21
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Divendres
9 de novembre 

21:00 h 

FAIRFLY
Amb Joan Yago i Israel Solà

Entrada: 8€

Teatre de Lloret de Mar

COMÈDIA
 Idioma: Català

 Durada: 80 min.
Lloc: Hotel Monterrey

Direcció: Israel Solà
Dramatúrgia: Joan Yago

Producció executiva / Cia.
La Calòrica

Intèrprets: Queralt Casasayas, 
Xavi Francés, Aitor Galisteo-

Rocher, Vanessa Segura
Col·laboració: Hotel Monterrey

ESCENA 
PROFESSIONAL 

"Fairfly o el risc de ser emprendedor"
L’espectacle revelació de la temporada

Després de l’estrena al Teatre Tantarantana, de nombroses actuacions al territori català i dos Premis 
Butaca, dos Premis Max i un Premi de la Crítica, “Fairfly” arriba a Lloret dins del cicle Lloret Espai Off. 
Amb un enginyós text de Joan Yago i una sòbria direcció d’Israel Solà, el muntatge és senzill: quatre 
intèrprets, una taula i quatre cadires.
Quatre amics intenten organitzar-se després que l’empresa on treballen els comuniqui l’obertura 
d’un ERO. La primera idea és lluitar per defensar els seus llocs de feina, és clar. Però de quina mane-
ra? I de què servirà? Realment val la pena lluitar per aquesta feina que tenen? No seria millor que ho 
deixessin estar i intentessin convertir en realitat aquella brillant idea que van tenir uns anys enrere?

"Estupenda y feroz crónica sobre la crisis y el mito del "emprendedorismo". Ahí hay un éxito. Marcos Ordóñez, El País

ESPAI OFF
▶ Premi MILLOR ESPECTACLE DE PETIT FORMAT
▶ Premi MILLOR TEXT per PREMIS BUTACA DE

TEATRE DE CATALUNYA 2017
▶ 2 Premis BUTACA, 2 premis MAX i 1 premi de la

CRÍTICA



ESPAI IN
▶ Entrada per la porta de les Sales d'assaig.
▶ L'espectacle es realitzarà a la Sala d'assaig 1.
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ESPAI OFF
Dissabte

10 de novembre 
21:00 h 

PECCATUM
Amb Toni Gomila i Catalina Florit

Entrada: 12€

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
 Idioma: Català

 Durada: 50 min .
Lloc: Sala d'assaig 1

Dramatúrgia: Toni Gomila
Producció Produccions de 

Ferro
Intèrprets: Toni Gomila i 

Catalina Florit

ESCENA 
PROFESSIONAL 

"Un espectacle que juga i es diverteix amb tota casta de vicis, pecats, 
verdors i brutors presents en la cultura popular de transmissió oral"

Pornorondalles. Rondalles verdes, rondalles pecadores, rondalles brutes, fragments, retalls i bo-
cins dels nostres contes més populars recollits per Mossèn Alcover i servits en clau d’humor po-
lissó, subtil i tal vegada un poc grosser per Toni Gomila i Catalina Florit, que sense prejudicis ni 
preconceptes afloren i desfloren rondalles, folkloren i desfolkloren, cullen i despullen, fiquen i 
desmitifiquen, menteixen i desmenteixen, i sobretot juguen i es diverteixen amb tota casta de vi-
cis, pecats, verdors i brutors presents en la cultura popular de transmissió oral . Proposta irreve-
rent que reinterpreta el rondaller mallorquí de mossèn Alcover .

"Una proposta alegre, festiva, enginyosa i ben presentada. Un espectacle bo que indaga en les petites coses de 
la nostra cultura popular". Antoni Riera, l'Estenedor
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QUO NO VADIS

Entrada: 7€

Teatre de Blanes

TEATRE D'HUMOR
Idioma: Català
Durada: 60 min .
Cia . La Pera Llimonera

17:30 h 

ESCENA 
FAMILIAR
Diumenge,
11 de novembre 

"Juli Cèsar envia a Marc 
Antoni a cercar un verí que 
fa perdre la memòria"

Roma, 93 aC . Juli Cèsar, emperador 
de Roma, desesperat perquè no ha 
pogut conquerir Egipte, es disposa 
a consultar l’Oracle . L’Oracle pre-
diu a Juli Cèsar la conquesta segu-
ra d’Egipte i li diu que, per tal que 
això s’esdevingui, cal fer prendre 
un verí a la reina Cleòpatra perquè 
perdi la memòria i sembri el des-
concert entre el seu exèrcit, només 
així les tropes de l’imperi podran en-
trar a Egipte . Juli Cèsar, sense per-
dre temps, envia a Marc Antoni, el 
seu millor centurió, a les terres del 
Nord on el druida Orus Manis li do-
narà un verí que fa perdre la memò-
ria a aquell qui el pren . 
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LA BELLA DOLORES

Entrada: 10€

Teatre de Lloret de Mar

SARSUELA
 Idioma: Català i Castellà

 Durada: 120 min .
Direcció art .: Martí Peraferrer
Direcció musical: Joan Casas  
Adaptació musical catalana:  

Josep Bernat i Montero
Assessors direcció: La Caravana 

de les Arts i Infinit Escena
Coral: Cor ArsNovaLloret

Escenografia: Oriol Gruart
Vídeo i imatges: Tito Llorca

Agraïments: Centre Cultural i 
Recreatiu de Pineda de Mar 

ESCENA 
PROFESSIONAL

Dijous
15 de novembre

21:00 h, estrena

Dissabte 17 i diumenge 18
de novembre, 19:00 h

“L’Ajuntament de Lloret escenifica La Bella Dolores després de dinou 
anys de la seva última funció” 

La Bella Dolores és una sarsuela amb llibret de Joan Baptista Bernat i Esteve Fàbregas, i mu-
sicada per Melcior Montero . La sarsuela és una estampa vuitcentista de la marina mercant de 
Lloret de Mar, que es va estrenar l’any 1944 . Mig segle després, l’any 1999, es va tornar a portar a 
escena a carrec de  la confraria de Sant Elm  i, des de llavors, no s’ha tornat a portar als escenaris . 
Impulsada en aquesta ocasió per l’Ajuntament de Lloret, es tornarà a escenificar . La direcció ar-
tística és a càrrec de l’actor gironí i director del FITAG, Martí Peraferrer . La direcció musical recau 
en Joan Casas, director del Cor ArsNovaLloret . Casas compta amb el suport i assessorament 
musical de Josep Bernat Montero, net del mestre Montero .
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ESCENA
PROFESSIONAL

Diumenge
18 de novembre
19:00 h 

Teatre de Blanes

TEATRE
Idioma: Català
Durada: 100 min.
Cia. Els Pirates Teatre

SOMNI D'UNA
NIT D'ESTIU

Entrada: 12€

"El somni més apassionat, 
canalla, absurd i 
inquietant que va tenir 
Shakespeare"

Sovint els somnis que més recor-
dem són aquells que ens tras-
balsen, els que ens inquieten, els 
que no ens deixen indiferents, els 
que fins i tot ens fan modificar la 
percepció que abans teníem de la 
realitat . El Somni d’una nit d‘es-
tiu és un d’aquest somnis . El més 
apassionat, canalla, absurd i inqui-
etant que va tenir Shakespeare . 
Els Pirates Teatre en fan una versió 
amb el segell de la casa: música en 
directe, ritme trepidant i interacció 
amb el públic per oferir una versió 
festiva i directa del text de Shakes-
peare .
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UN MALENTÈS
TOT ÉS

Entrada: Gratuïta (amb invitació, fins completar aforament)

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
Idioma: Català
Guió i direcció: Quim Córdoba
Actors: Quim Cordoba, Toni 
López, Ramón Valls, Fina 
Cordoba, Alicia Serrano, Francesc 
Lloveras, Juanjo Sancho, Cristina 
Relat i Pep Alsina
Debut: Eli Parés, Raquel Serrano, 
Pepu Marquès, Francesc Planas i 
Emilio Martínez

21:00 h 

ESCENA LOCAL

Divendres,
23 de novembre 

"Dues minyones amb 
les seves filles ho 
embolicaran tot"

Tres homes acabats de divorciar 
se’n van a viure junts, agrupant així 
recursos logístics (neteja, consums, 
etc .) dues minyones amb les seves 
filles ho embolicaran tot amb l’arri-
bada dels “manolos” .
Una obra trepidant des del primer 
moment fins al final .



ESPACIO DISPONIBLE

Entrada: Gratuïta (amb invitació, fins completar aforament)

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
Idioma: Català
Guió i direcció: Quim Córdoba
Actors: Quim Cordoba, Toni 
López, Ramón Valls, Fina 
Cordoba, Alicia Serrano, Francesc 
Lloveras, Juanjo Sancho, Cristina 
Relat i Pep Alsina
Debut: Eli Parés, Raquel Serrano, 
Pepu Marquès, Francesc Planas i 
Emilio Martínez

21:00 h 

ESCENA LOCAL

Divendres,
23 de novembre 
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Dissabte
24 de novembre 
21:00 h 

Entrada: 12€ Anticipada · 14€ Taquilla

Teatre de Lloret de Mar

COMÈDIA
Idioma: Castellà
Durada: 70 min .
Direcció: Antonio C. Guijosa
Text: Javier Manzanera
i Celia Nadal
Intèrprets: Celia Nadal
i Javier Manzanera
Cia . Perigallo Teatro

ESCENA 
PROFESSIONAL 

PREMIS
▶ Premi del públic MILLOR ESPECTACLE

DE SALA de la Fira de Teatre de Ciudad 
Rodrigo 2017

▶ Espectacle recomanat per la Red Nacional de
Teatros

"Una comèdia lúcida, 
inspirada, càustica i jovial 
sobre l’arraconament 
de la tercera edat i els 
immigrants"

Palmira i Jenaro, un matrimoni de 
jubilats, esperen la visita del seu fill 
durant una memorable nit d'insom-
ni . El fill, un cooperant expatriat, ve 
amb la intenció de portar-se’ls a 
viure amb ell i així poder atendre’ls 
com mereixen . Aquesta visita porta 
a la parella a un divertit conflicte en 
torn a la defensa del seu propi es-
pai, i la seva sensació d’inutilitat en 
aquesta societat del benefici . 
Una comèdia lúcida i actual que 
reivindica el poder de les coses 
aparentment inútils però tremenda-
ment maques .



29Entrada: 7€ Adults

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE MUSICAL
Idioma: Català

 Durada: 55 min .
Autor: Jordi Palet (inspirat en 

el conte “L’Endrapasomnis” de 
Michael Ende © Ed . Joventut)

Direcció i coreografia:
Joan Maria Segura Bernadas

Actors: Xavi Idàñez
i Txell Botey

Música: La Tresca i la Verdesca 
(Jordi López, Toni López i 

Claudi Llobet)
Producció: Teatre al detall

“Una història onírica i màgica que ens parla de la por, del valor 
terapèutic dels contes i de com busquem solucions ben lluny quan la 
resposta pot ser dins de nosaltres mateixos"

Al país de la Bona Son la princesa Dormissona no pot dormir perquè té malsons . Els seus pares, 
els reis, rumien, ho consulten amb el coixí, demanen consells a metges, herbolàires i xarlatans 
però no troben cap remei que guareixi el mal de la petita princesa . Potser l’Endrapasomnis 
serà la solució…
Una història onírica i màgica que ens parla de la por, del valor terapèutic dels contes i de com 
busquem solucions ben lluny quan la resposta por ser dins de nosaltres mateixos .

L'ENDRAPA-
SOMNIS

Diumenge
25 de novembre 

12:00 h 

ESCENA 
FAMILIAR PREMIS

▶ Guanyador del Premi de la crítica 2014 al
MILLOR ESPECTACLE FAMILIAR

▶ Finalista al Premi Enderrock al MILLOR DISC
DE MÚSICA INFANTIL I FAMILIAR
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EL MEU PRIMER
FESTIVAL: EN GIRA

Teatre de Lloret de Mar

CINEMA
 Idioma: Català

 Durada: 60 min.
Organitza: Cineclub Adler

Projecció en HD

17:30 h 
“Una mostra de creacions 
cinematogràfiques d’arreu del món i de 
tots els temps” 

El Meu Primer Festival és un festival internacional de 
cinema per a infants, una mostra de creacions cinemato-
gràfiques d’arreu del món i de tots els temps. Sessió pre-
sentada pel Sr. Claqueta, mestre de cerimònies oficial del 
festival, que dinamitzarà les votacions del públic i donarà 
la veu als espectadors. Nens i nenes de diferents poblaci-
ons catalanes participaran en paral·lel a les votacions per 
escollir els millors curtmetratges de l'edició d'enguany.  
Vine i decideix amb el teu vot el premi del públic 2018!

ESCENA 
FAMILIAR

Diumenge
25 de novembre

Entrada: Gratuïta (Amb invitació. Invitacions: Museu del Mar i Puntet)

SETEMBRE

NOVEMBRE

GENER

OCTUBRE

DESEMBRE

27

25
     Octubre: 
Festival Gollut
     Desembre: 
19 i 21 – El Dia

Més Curt. Sala Polivalent de la  Bi-
blioteca de Lloret.

Busca’ns a
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L'ORNET VOL CANTAR

Entrada: 7€

Teatre de Blanes

MÚSICA I TITELLES
Idioma: Català
Durada: 50 min .
Cia . Inspira Teatre

17:30 h 

ESCENA
FAMILIAR

Diumenge,
25 de novembre 

"L'Ornet té unes ganes 
boges de cantar, però a 
ningú li agrada com canta"

L’Ornet que acaba de néixer té unes 
ganes boges de descobrir món i de 
cantar per primera vegada la seva 
vida . Quan la coral del seu bosc co-
mença a cantar, ell s’hi afegeix amb 
tota la seva passió . La reacció dels 
seus companys el deixa molt frus-
trat i crestacaigut . A ningú li agra-
da com canta . S’esforça i va a clas-
se per veure si millora . Però no troba 
ni el mètode adequat ni a la perso-
na que el sap acompanyar en el 
seu aprenentatge . Així, que amb el 
cor trencat, decideix no cantar mai 
més . Però en el moment i lloc més 
inesperat ja sabem que les situaci-
ons poden donar un giravolt . . .
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Amb La Trócola Circ

Entrada: 12€ Anticipada · 14€ Taquilla

Teatre de Lloret de Mar

CIRC
Durada: 55 min .

Origen: València
Direcció artística:
Lucas Escobedo

Direcció de tècnica acrobàtica:
Vitaly Motouzka

Artistes: Jon Sádaba, Guillem 
Fluixà, Andrea Pérez,

Jose Monreal, Aritz Sardina
Cia . La Trócola Circ

"És un espectacle en què la coordinació, la precisió i l’energia 
traspassen els límits establerts"

Emportats és un espectacle de circ per a tots els públics que combina diferents disciplines: 
acrobàcia, malabars, música i treball amb objectes (portes) .
A través del joc amb allò que és visible i allò que no ho és, fent ús de llenguatges com el mu-
sical, l’humorístic o el poètic, emergeixen imatges i idees originals, l’estètica de les quals sub-
mergeix l’espectador en un atractiu viatge per als sentits .
És un espectacle en què la coordinació, la precisió i l’energia traspassen els límits establerts i 
en què la indiferència no hi és present .

EMPORTATSDivendres
30 de novembre 

21:00 h 

ESCENA 
PROFESSIONAL



33Entrada: 5€

Teatre de Blanes

CONCERT
Durada: 90 min .

Cia . Banda i Cobla Col·legi 
Santa Maria de Blanes

"Sarsueles, pasdobles, bandes sonores, musicals..."

Tradicional Concert de Santa Cecília, on  es troben els músics actuals i antics . A més, s’aprofita 
aquest concert per fer l’homenatge als músics que ens deixen . Un concert molt especial on es 
demostra la gran qualitat de l’agrupació . Cada any el programa del concert presenta diferents 
estils musicals, interpretats pels nostres músics . Podrem sentir sarsueles, pasdobles, bandes 
sonores, musicals, etc ., fent gaudir a músics i oients d’un concert màgic i especial .

CONCERT DE 
SANTA CECÍLIA

Divendres
30 de novembre 

22:15 h 

ESCENA 
LOCAL
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ESCENA
PROFESSIONAL

Dissabte
1 de desembre
21:00 h 

Teatre de Lloret de Mar 

DANSA
Idioma: Català
Durada: 70 min .
Direcció: Miquel G . Font 
Producció: Habemus Corpus 
Intèrprets: Jaume Madaula, 
Georgina Avilés, Laia Vancells i Pi, 
Emmanuel Dobby, Nimrod Poles 

TEEN TIME GONE

Entrada: 10€ Anticipada · 12€ Taquilla

Amb Habemus Corpus

"Teen Time Gone és una 
oda a l’adolescència”

Parla de 5 personatges tancats en 
un laberint, buscant una sortida 
constantment . Es relacionen entre 
ells, amb ells individualment i amb 
els espectadors buscant respostes 
essencials de la vida . Tot en un es-
cenari completament farcit d'objec-
tes i barreres on hi hauran de trobar 
els seus espais, comoditats, esca-
pades i on al final, entenen que per 
sortir-ne hauran de deixar quelcom 
enrere, igual que per madurar .

- Agafa un plat i llença'l al terra. 
- D'acord, fet. 
- S'ha tencat?
- Si. 
- Ara demana-li perdó.
- Perdó. 
- Ha tornat a ser com era abans?
- No. 
-Ho entens?
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De Pablo Vergne

Entrada: 7€ Anticipada · 10€ Taquilla

Teatre de Lloret de Mar

DANSA
Idioma: Català i Castellà

Durada: 50 min .
Autor: Pablo Vergne

(a partir de textos
de Lewis Carroll) 

Direcció: Pablo Vergne
Coreografies:

Julia Aragonés i Aba Vergne
Intèrprets:

Julia Aragonés i Alba Vergne  
Cia . Proversus

Origen: Madrid

"El famós conte de Lewis Carroll es converteix en una obra infantil 
carregada de simbolisme"

Dues actrius escenifiquen amb danses, màscares, objectes i altres recursos teatrals algunes 
de les escenes del relat anglès .
Alícia ha de realitzar l'últim i definitiu somni de la infantesa, el somni en el que ha d’enfron-
tar-se al món dels adults, no per a veure’l des de fora, si no per a endinsar-se en ell . Un món 
que és a la vegada atraient i repel·lent, misteriós i pedestre, racional i profundament absurd . 
Enfrontar-se a aquest món suposa per l’Alícia una aventura plena de desafiaments i interro-
gants . 

ALÍCIADiumenge
2 de desembre 

12:00 h 

ESCENA 
FAMILIAR

▶ Nominada als XX PREMIS DE LA CRÍTICA
organitzats per l’Associació per a la Promoció 
de les Arts Escèniques.

PREMIS
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ESCENA
PROFESSIONAL

Dijous
6 de desembre
12:00 h 

Teatre de Lloret de Mar 

TEATRE
Idioma: Català i Castellà
Durada: 100 min .
Autoria i direcció: Iván Morales
Escenografia i il·lum .: Marc Salicrú
Producció: Clara Aguilar
Repartiment: Anna Alarcón, Andrés 
Herrera, Bàrbara Mestanza i Xavi Sáez
Cia . Los Montoya 
Agraïments: Pau Gener, Sergi Casals, 
Lan Dry, Dask (in memoriam) i Centro 
Kine Gavà

Entrada: 14€ Anticipada · 16€ Taquilla

D'Iván Morales

"Vine a esmorzar amb Iván 
Morales!!"

La Natàlia i el Salva s’han enrotllat 
cinc vegades, no més . La seva rela-
ció ha estat poc profunda, pràctica-
ment no saben res l’un de l’altre . La 
Natàlia ha decidit fer un documen-
tal sobre el desamor, per veure si, 
compartint el seu dolor amb el món, 
aquest deixarà de pesar-li tant .
El Sergi i la Carlota s’estimen . Por-
ten poc més d’un any junts, i pot-
ser les coses ara són més difícils 
del que eren en un principi, però si 
una cosa tenen clara és que encara 
aposten per la seva relació .
De vegades, l’ambició és només 
aquesta, senzillament esmorzar 
junts, més enllà de qualsevol som-
ni grandiloqüent . Què estem dispo-
sats a fer i a sacrificar per no deixar 
d’esmorzar plegats?

ESPAI PLUS
▶ ESMORZAR AMB L'IVÁN MORALES

El director Iván Morales et dóna les claus de l’obra 
abans de veure-la . Et convidem a esmorzar a les 11h 
al hall del teatre de Lloret . (places limitades, ordre 
d’inscripció) . Inscripcions a teatredelloret@lloret .cat

ESMORZA AMB MI



37

De Marc Villanueva i Gerard Valverde 
Espectacle organitzat pel departament de Benestar i Família de l'Ajuntament de Lloret

Entrada: 6€ Anticipada · 8€ Taquilla

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
Idioma: Castellà

Durada: 60 min.
Creació: Marc Villanueva Mir

i Gerard Valverde Ros
Intèrpret: Mohammad Bitari

Composició sonora:
Gerard Valverde Ros
Dramatúrgia i direcció:
Marc Villanueva Mir

Recerca i documentació:
Mireia Pérez

Fotografia: Lydia Cazorla
Col·laboració especial:  

Mireia Sallarès
Cia. La Roda Produccions

"Un espectacle que posa la mirada als fluxos migratoris de la 
Mediterrània"

Sous la plage és una peça escènica interpretada per Mohammad Bitari, periodista refugiat d’ori-
gen sirià-palestí, el qual no només duu a terme l’execució de la peça, sinó que és una part fona-
mental del procés de recerca i preparació. A partir de les seves vivències personals, sobre el seu 
país d’origen i l’experiència d’haver hagut d’emigrar per motius polítics i de seguretat personal, 
s’ha elaborat un arxiu sonor i visual. Sous la plage és el resultat d’un procés d’investigació i do-
cumentació (realitzat conjuntament amb Mohammad Bitari i Mireia Pérez) al voltant de la cons-
trucció del discurs europeu sobre les persones refugiades, que ha desembocat en un punt de 
trobada entre el teatre documental, la composició sonora i l’anàlisi crítica del discurs.
Debat postfunció amb creadors artístics i el protagonista de l’obra a càrrec de La Plataforma 
per la Pau.

SOUS LA PLAGEDivendres,
7 de desembre 

21:00 h 

ESCENA 
PROFESSIONAL
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PASTORETS,
CAP A BETLEM!

Entrada: 7€

Teatre de Blanes

TEATRE
Idioma: Català
Durada: 55 min .
Cia . La Roda Produccions

17:30 h 

ESCENA
FAMILIAR

Diumenge,
9 de desembre 

"Una aventura 
protagonitzada per dos 
pastorets una mica massa 
valents i un pèl massa 
despistats"

Dos amics molt amics, en Joan i en 
Carles, es veuran “obligats” a expli-
car la conegudíssima història d’Els 
Pastorets . Els problemes vindran 
quan resulti que la història per ells 
no és tan conegudíssima i no tenen 
cap més ajut que la seva imaginació 
i la dels espectadors . Se’n sortiran? 
Una aventura protagonitzada per 
dos pastorets una mica massa va-
lents i un pèl massa despistats; això 
sí, molt espavilats i que aconsegui-
ran el seu objectiu gràcies a tots els 
ingredients propis del Nadal .



ESPAI IN
▶  Premi L’APUNTADOR 2017 que atorga EL DIGITAL 
DE CULTURA NÚVOL.
▶  Finalista als PREMIS DE LA CRÍTICA 2017 a la 
CATEGORIA DE NOVES TENDÈNCIES

39Entrada: 8€

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
Idioma: Català i Castellà

Durada: 70 min .
Dramatúrgia i direcció:

Carla Rovira
Producció: Clara Aguilar

Producció: Laura Blanch Bigas
Intèrprets: Marc Naya Díaz, 

Àngela Pitarch Isart
i Carla Rovira Pitarch

Lloc: Sala d'Exposicions de la 
Biblioteca de Lloret

"Un viatge artístic de Carla Rovira al voltant de la memòria i l’oblit"

Màtria és un viatge artístic que gira al voltant de la memòria i l’oblit . A través de la carta d’Enrique 
Isart Alonso –familiar de Carla Rovira–, afusellat pel franquisme el 14 d’agost del 1939 a Carta-
gena, la directora i performer reconstrueix la memòria de la seva família (i, alhora, la del país) a 
través de la veu de les eternes oblidades, les que mai escriuen la història: les dones . Perquè el 
cos d’Enrique, com el de molts d’altres, encara roman desaparegut en un de tants marges en 
què s’ha construït la Transició exemplar de l’Estat espanyol . Un espectacle cru i punyent que ens 
obliga a pensar, a reaccionar .

MÀTRIADiumenge
9 de desembre 

19:00 h 

ESCENA 
PROFESSIONAL

Amb Carla Rovira



UN GRITO AL MUNDO
POR NAVIDAD

40 Entrada: 6€

Teatre de Blanes

TEATRE, POESIA I MUSICALS
(Casa Ardales)
Cia . Grup Miratge

Divendres
14 de desembre
21:00 h 

“Un espectacle de teatre, 
poesia i música produït pel 
grup Miratge i en benefici 
de Càrites Blanes”ESCENA

LOCAL

Entrada: 6€



41Entrada: Gratuïta (amb invitació, fins completar aforament)

Teatre de Lloret de Mar

CONCERT

"Homenatge a Atahualpa Yupanqui"

En l’habitual concert de fi d’any de la Asociació, i a 110 anys del naixement de Atahualpa Yupan-
qui, un dels los compositors i intèrprets més grans del folklore argentí, rendim un homenatge a 
la seva música . Escoltarem “Los ejes de mi carreta, Los hermanos, Luna Tucumana, El arriero, 
Zamba del grillo, Chacarera de las piedras” i moltes altres en guitarres, veus i ball de lloretencs 
i importants convidats . Amb la participació de Canto Latino, Kurepí, Félix Merino, Fabián Rey-
nolds, Josep Soto, Nuria Cervantes, Es Vano, Muekka i més .

Dissabte
15 de desembre 

19:00 h 

ESCENA 
LOCAL

CONCERT DE NADAL
ASSOCIACIÓ HISPANOAMERICANA

DE LLORET



42 Entrada: Des de 22€

Teatre de Lloret de Mar

MÚSICA
Durada: 75 min.

Diumenge
16 de desembre 

19:30 h 

ESCENA 
PROFESSIONAL

TAMARA EN CONCERT
ALMA DE BOLERO

"Alma de bolero, un espectacle molt especial i imprescindible pels 
amants de la música"

El bolero és un gènere musical que toca l’ànima i el cor de les persones, és pur sentiment .
TAMARA interpreta magníficament els boleros . La seva veu, la sensibilitat amb què transforma 
els clàssics en èxits i el seu estil inconfusible, fa que sigui una de les cantants més reconegudes 
del país .  
TAMARA presenta a Lloret “Alma de bolero”, un espectacle molt especial i imprescindible pels 
amants de la música: la cantant repassarà els emblemàtics boleros que han marcat la seva 
vida i els seus més de divuit anys de carrera . I és que no hi ha cap mena de dubte que Tamara 
té ànima… de bolero .



43Entrada: 8€

Teatre de Blanes

DANSA
Durada: 75 min.

“ Un espectacle ple d’alegria i emocions on nens i adults gaudeixen de 
la màgia del Nadal, deixant la imaginació volar a un món de fantasia”.

La nit de Nadal la família es reuneix; tots a la casa de la família . .Fora hi ha molta neu fa fred, 
tots al voltant del arbre per cantar com cada any les Nadales, però en aquesta ocasió apareix 
per sorpresa el personatge de Drosselmeyer, oncle de Clara, i apareix carregat de regals per 
a tots els nens de la família, i un regal molt especial per la Clara, un Trencanous amb la figura 
d’un soldadet .”

Diumenge
23 de desembre 

18:00 h 

ESCENA 
PROFESSIONAL

EL TRENCANOUS
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"Un viatge ple d'emocions i de sentiments"

El Cor ArsNovaLloret, amb el bagatge de les seves veus, de l’orquestra simfònica i acabdillats 
pel nostre director Joan Casas, us convida a fer un viatge ple d’emocions i de sentiments pel 
món de la música .

Entrada: 12€ preu únic

Teatre de Lloret de Mar

CONCERT

Dissabte
29 de desembre 

21:00 h 

ESCENA 
LOCAL

CONCERT DE NADAL
DEL COR ARSNOVALLORET



PASTORETS AL CASAL 
DE L'OBRERA

45Entrada: 6€ (venda al Puntet o taquilla el dia de la funció)

Teatre de Lloret de Mar
(Casal de l'Obrera)

TEATRE
Idioma: Català
A càrrec: Casal de l'Obrera

18:00 h 

ESCENA FAMILIAR

Dies,
23, 26 i 30 de desembre 

"Nadal a Lloret"

Com marca la tradició, el Casal de 
l’Obrera un any més durà a terme 
la representació de Nadal de “Els 
Pastorets” . Aquest any seguiran in-
corporant petits canvis per així po-
der gaudir del Nadal en família amb 
les històries més dolces i divertides . 
Un cop més comptaran amb la pre-
sència del Patge Reial i del Caga Tió, 
perquè els més petits puguin passar 
una bona estona, recollir uns cara-
melets si s’han portat bé i entregar 
la carta per als Reis Mags .
Esperem trobar-vos-hi a tots, us hi 
esperem un any més per passar una 
bona estona plegats .  
El dia 23 de desembre els nens i ne-
nes que hi assisteixin podran fer 
cagar el Tió. I el 30 de desembre re-
bran una visita del patge reial.



EL PETIT
CONILLET BLANC

46 Entrada: 8€

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE
Idioma: Català
Durada: 70 min .
Intèrprets: Pol Nubiala, 
Georgina Cort
Pianista: Josep Ferre
Coreografies: Quim Capdevila
Escenografia: Manuel Álvarez i 
Maria Luisa Talavera
Cia . Espriral Mágica

12:00 h 

ESCENA FAMILIAR

Diumenge,
30 de desembre 

"Un petit conill que vol 
recuperar casa seva"

És una aventura teatral i musical, di-
rigida al públic més menut de la ca-
sa .
Son les aventures d'un petit co-
nill per  recuperar la  seva  llar, de 
les mans de la poderosa Cabra ca-
bresa .
Un  bou, un gos, un gall i una peti-
ta formiga, ens demostraran, a tra-
vés de la música, la tendresa i la di-
versió, que no podem refiar-nos de 
les aparences i que hem de lluitar 
pel que volem .



47Entrada: 5€

Teatre de Blanes

CONCERT
Cia . VBella Banda

"Projecte d’antics companys que van decidir tornar agafar els 
instruments i començar a assajar"

La Vbella Banda es va fundar l’any 2006, com a retrobament d’antics músics de la banda del 
col·legi Santa Maria de Blanes .
Es tracta d’un projecte d’antics companys que van decidir tornar agafar els instruments i co-
mençar a assajar per a recordar “vells” temps, gaudint d’una activitat que tant bons moments 
els va donar .
La música que interpreten està basada en el swing amb petits incursions en el jazz, també 
peces adaptades a aquest tipus de formació (Beatles, Abba, Boleros, Havaneres, Música Cata-
lana) orientada a concerts més d’escoltar que no pas de ballar .

Diumenge
30 de desembre 

19:00 h 

ESCENA 
LOCAL

XI CONCERT D'ANY NOU
Amb la VBella Banda



DE SIMBA A KIARA 
EL TRIBUTO DEL REY LEON

48 Entrada: 12€ preu únic

Teatre de Lloret de Mar

TEATRE MUSICAL

Cia . Onbeat 
Organitza:

17:00 h 

ESCENA FAMILIAR

Divendres,
4 de gener 

"L’aventura salvatge més 
commovedora de tots els 
temps"

L’aventura salvatge més commove-
dora de tots els temps arriba al Te-
atre de Lloret per Nadal de la mà de 
l’empresa Audioselva S .L ., per con-
vidar a l’espectador a viure el gran 
cicle de la vida .

Una versió lliure de la història de El 
Rey León on petits i grans gaudiran 
al ritme de la sabana africana amb 
tots els personatges de la pel·lícu-
la: Sarabi, Simba, Nala, Scar, Timón, 
Pumba… La interacció amb el pú-
blic, les veus espectaculars en di-
recte, una gran posada en escena 
i coreografies atractives, assegu-
ren una experiència inoblidable en 
aquest concert . 



ENTRADES
Per internet:
www.teatredelacostabravasud.cat
Sense comissions. Imprimiu-vos les entrades des de casa i estalvieu-vos els 
desplaçaments i les cues de la taquilla.

Si apliqueu algun dels descomptes en la vostra compra per Internet els treballadors 
dels teatres podran sol·licitar-vos l’acreditació a la porta. En el cas de no facilitar-la es 
cobrarà la diferència de l’entrada.

CENTRE CÍVIC EL 
RIERAL
C/ Joan Fuster, 12-14

MUSEU DEL MAR
Pg. Camprodon i 
Arrieta, 1-2. Horaris: 
de dilluns a dissabte 
de 9 a 12.45 h i de 16 a 
18.45 h

EL PUNTET
Av. de Vidreres, 58
T 972 37 22 68

Horaris: de dilluns a 
divendres de 10 a 13 h i 
de 16 a 20 h - Caps de 
setmana i festius: de 16 
a 20 h

TEATRE  
DE LLORET 
Plaça Germinal Ros, s/n
De dimarts a divendres, 
de 10 a 14 h i una hora 
abans de l’inici de l’es-
pectacle

CASA SALADRIGAS
Carrer Roig i Raventós, 2

Horaris: de dimarts a divendres de 10 a 12.30 h
(Només pagament amb targeta)

TEATRE DE BLANES
Carrer Ample, 26

Només pels espectacles de l’escena professional.
Una hora abans de l'inici de l'espectacle.

▶  25% DE DESCOMPTE
Abonament de 3 espectacles de la de la pro-
gramació professional de Lloret i Blanes 

▶  35% DE DESCOMPTE
Abonament de 5 espectacles de la programa-
ció professional de Lloret i Blanes

ABONAMENTS

Els abonaments només es vendran en venda anti-
cipada.

VENDA D’ENTRADES LLORETVENDA D’ENTRADES BLANES
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AFORAMENT
370 ESPECTADORS

PACK LLORET 
ESPAI OFF/IN 

√ Fairfly (Off) 
√ Màtria (Off)
√ Peccatum (In)

20€

PACK
MENUTS 

√ Opera for Kids 
√ Alícia
√ L’Endrapasomnis 

18€

DESCOMPTES 
LLORET DE MAR

Jubilats / Usuaris del Carnet Jove

Grups

Socis del Club 

Parelles lingüístiques

Persones en situació d’atur

Alumnes de Teatre i Dansa i Club de Lectura de Teatre 

15%

25%

25%

2X1

Entrades a partir de 3 € pels joves d'entre 18 i 25 anys

Preu únic: 3€

Preu únic: 3€

(a partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines)

(entrades limitades. (segons obra. Consulteu 

(segons obra. Consulteu al teatre).

(demaneu informació a l’Ofiina de Català de Lloret)

50

al teatre). Només a taquilla el mateix dia de l’espectacle).



DESCOMPTES 
BLANES

Els descomptes s’aplicaran únicament als espectacles de la 
programació professional. Són per a ús personal i intransferi-
ble dels titulars dels carnets corresponents. No són acumula-
bles ni vàlids per a la compra d’abonaments.

Venda anticipada 
dels espectacles de

Famílies nombroses   

Jubilats / Usuaris del Carnet Jove

Grups

Persones en situació d’atur

Carnet Biblioteca Blanes

Parelles lingüístiques

Alumnes teatre/dansa de Blanes

15%

15%

25%

Preu únic: 3€

10%

25%

25%

(a partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines)

(Entrades limitades. Venda només a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

Entrada: 7 €

Paquet Rialles 6  
espectacles: 30 €

Venda anticipada:
• A la taquilla del teatre, 
els divendres de la 
mateixa setmana de 
l’espectacle, de 17 .30 a 
19 .30 h .
• Una hora abans de 
l’espectacle .
• www .teatredelacosta-
bravased .cat

Preu especial 6€ 
per entrada si tria 3 
espectacles diferents 
Rialles  i per a família 
nombrosa (no acumula-
bles) 18 €

Venda on-line:
www .teatredelacosta-
bravasud .cat

RIALLES 
BLANES

AFORAMENT
411 ESPECTADORS
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Organitza:

Amb la col·laboració de:

S E T E M B R E  -  G E N E R


