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Intèrprets: Jordi Molina Membrives (tenora i direcció), Joan Díaz (teclats i 
melòdica), Ramon Prats (bateria), Juan Aguilar (guitarres i violí), Franco Mo-
linari (contrabaix), Júlia Molina (veu), Marc Vila (percussions).

Diumenge 24 de setembre · 19 h

TEATRE DE BLANES

Entrada: Taquilla 10 € 

Pioner, inquiet, talentós i inconformista. Són alguns dels adjectius que 
han acompanyat el músic Jordi Molina al llarg de més de trenta anys 
de trajectòria. Ara s’ha decidit a crear un nou projecte, que considera 
necessari, tant a nivell artístic com a nivell vital, atès que no exis-
teix en el panorama musical català una producció en què el so instru-
mental d’una tenora lidera un conjunt d’alt nivell amb clara voluntat 
d’aconseguir una important penetració social en la línia del que ja ha 
passat –i afortunadament encara passa– en realitats culturals singu-
lars com Galícia o Euskadi.

Durada: 75 minuts.

Matèria 
del temps
amb Jordi Molina
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Autor: Andrés Sopeña. Adaptació: Kike Díaz de Rada. Direcció: Fernando 
Bernués i Mireia Gabilondo. Repartiment: Loli Astoreka, Gurutze Beitia, Te-
resa Calo, Gemma Martínez i Itziar Lazkano.

Divendres 13 d’octubre · 21 h

TANTTAKA TEATROA

Entrada: Taquilla 18 € - Anticipada 16 €

Quan només existien dos tipus de dones... 
Amb un ritme trepidant torna El Florido Pénsil. Niñas és la història del 
dia a dia de cinc noies sotmeses a l’absurda i poc lògica brutalitat del 
sistema educatiu que va dominar l’Espanya de la postguerra.  
La dona va ser el principal objectiu de l’empresa moralitzadora ja que 
estava naturalment destinada pel matrimoni i per a les tasques de la 
llar. La seva carrera professional havia de ser, formar una família i 
tenir fills. I en això es posaven d’acord pràcticament tots: la mestra, 
el capellà, els pares, els moralistes, les novel·les roses, les cupletistes, 
i fins i tot les professores de gimnàsia. En tots els escenaris d’aquesta 
obra es veurà reflectida, a vegades de forma clara i a vegades de forma 
molt recargolada, que només existien dos tipus de dones: les decents 
i les altres.

Durada: 1 hora i 25 minuts  
Idioma: castellà.

Espectacle inclòs en el Programa Platea del Ministeri de Cultura.

El Florido 
Pensil Niñas

TEATRE DE LLORET



5

ES
C

EN
A

 P
RO

FE
SS

IO
N

A
L 

TEATRE DE BLANES

Actors: Miguel Ángel Serrano, Bárbara Sánchez, María Jesús Oporto, An-
drea Aracil, Andrea Pérez, Sara López, Ana Dolors Penalva. Guitarra: Al-
berto Torres. Ball flamenc: Miguel Ángel Serrano.Cante: Bárbara Sánchez. 
Dansa contemporània: Bárbara Sánchez, María Jesús Oporto, Andrea 
Aracil, Andrea Pérez, Sara López.

Dissabte 14 d’octubre · 21 h

Entrada: Taquilla 10 €

Federico Entre los Dientes és una proposta de l’Escola Superior d’Art Dra-
màtic de Múrcia que intenta mostrar l’habilitat del poeta Federico Gar-
cía Lorca per allunyar-nos de la realitat. Amb una durada aproximada 
d’una hora, aquesta obra de teatre fusiona el teatre clàssic amb la dan-
sa contemporània, el flamenc i el teatre més avantguardista, interca-
lant passatges de música i dansa amb una selecció de textos d’obres 
de l’autor granadí procedents de Poema del cante jondo, Yerma, Bodas de 
Sangre, La Casa de Bernarda Alba, Poeta en Nueva York i El Diván del Tamarit. 

Durada: 80 minut

Federico entre 
los dientes
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Dissabte 14 d’octubre · 21 h

TEATRE DE LLORET · Lloret Espai Off

Entrada: 8 €

Quatre de les millors dramaturgues del moment (Lluïsa Cunillé, Mar-
ta Buchaca, Victoria Szpunberg i Marta Aguilar) s’uneixen per parlar 
d’un tema que ens afecta a tots: la paternitat. Som bons pares? Com 
podem arribar a ser-ho? Quina relació té la paternitat amb el teatre? 
És el que trobarem a Pares nostres. Una proposta íntima i diferent di-
rigida pel director de Sé de un lugar i Jo mai (TA13), Iván Morales, i in-
terpretada per David Planas i Jordi Gilabert. Tres pares (i tres fills) que 
necessiten entendre’s una mica millor i parlar amb els espectadors de 
les coses que ens defineixen i ens fan ser qui som i com som.

Durada: 1 hora i 30 minuts

Aforament limitat.

ESPAI
Pares 
nostres

Autors: Lluïsa Cunillé, Marta Buchaca, Victoria Szpunberg, Marta Aguilar.
Direcció: Iván Morales. Intèrprets: Jordi Gilabert i David Planas. Espai escè-
nic: artestudi. Vestuari: Carme Puigdevall i Plantés. Producció: Cia. Indòmita 
(Jordi Gilabert i David Planas). Coproducció: Temporada Alta 2016
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TEATRE DE LLORET

Autora: Yasmina Reza. Traducció: Jordi Galceran. Direcció: Miquel Gorriz.
Intèrprets: Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva.

Divendres 20 d’octubre · 21 h

de Yasmina Reza

Entrada: Taquilla 24 € - Anticipada 22 €

Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva en una de les 
comèdies contemporànies més representades arreu del món
Art, el text de Yasmina Reza que des de de la seva estrena el 1994 
s’ha convertit en un fenomen internacional de públic i crítica, és una 
comèdia intel·ligent sobre l’amistat. També és un immillorable vehicle 
de lluïment per un trio de grans actors, com el repartiment d’aquesta 
nova producció, protagonitzada per Pere Arquillué, Francesc Orella i 
Lluís Villanueva. Un quadre en blanc posarà a prova una llarga rela-
ció entre tres homes que semblava impossible de trencar. Aquest és el 
punt de partida per a una obra molt enginyosa i divertida.

Durada: 1 hora i 30 minut

Art
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TEATRE DE LLORET

Intèrprets: Sara Ortiz, Albert Monncunill, Darío Dumont. Idea i creació: Vol’e 
Temps. Escenografia: Vol’e Temps. Direcció artística: Anthony Matthieu.

Diumenge 22 d’octubre · 19 h

Entrada: 10 € (preu únic)

Mundos de papel, és una història pertorbadorament divertida, tendra i 
trepidant, que combina amb humor i espontaneïtat tècniques de circ, 
teatre i dansa, on el públic és testimoni d’excepció d’un continuat anar 
i venir i on res és el què sembla i tot sembla el que és.
La companyia Vol’e Temps ha rebut nombrosos premis pels seus es-
pectacles, tant a Espanya com a la resta d’Europa. La Companyia té 
per objectiu, mostrar i donar a conèixer el circ com un llenguatge ac-
tual, viu i molt adequat per explicar històries.

Durada: 50 minuts. 
Idioma: sense diàlegs. 
Procedència: Granada 
Espectacle per a tots els públics.

Mundos 
de papel

CIA. VOL’E TEMPS

Guanyadors del Primer Premi del  
Festival Sul Filo del Circo de Torí (Itàlia)
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Intèrprets: Francesc Ferrer, Marina Gatell, Cristina Plazas, Miquel Sitjar, 
Andrés Herrera, Meritxell Huertas

Diumenge 22 d’octubre · 19 h

TEATRE DE BLANES

Entrada: Taquilla 21 € 

En una nit de divendres, abans d’un merescut descans del cap de 
setmana, tres parelles són convidades a participar d’una particular i 
relaxada sessió de teràpia: un intercanvi d’experiències personals, de 
desitjos, de somnis i frustracions. Aparentment res d’extraordinari. 
Però la sessió aquest cop es desenvoluparà sense la tutela de la profes-
sional, la portaran a terme els mateixos pacients. A poc a poc una ma-
quinària impensada s’engegarà i desencadenarà confessin, reclams, 
veritats i mentides.

Durada: 1 hora i 40 minuts.

Sota teràpia
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Divendres 27 d’octubre · 21 h

Entrada: 8 €

Una puta, la seva parella i un llibreter (el seu client favorit) compartint 
una història, un pis i uns espais del Raval. Uns espais on darrerament 
s’hi han ensenyorejat les gavines. I tot plegat, envoltat d’un temporal 
de pluja intermitent, potser una  llevantada com les d’abans, que posa 
el contrapunt a les tempestes personals i emocionals que viuen els tres 
personatges. Plou a Barcelona és una petita joia dramatúrgica que en 
Pau Miró, va escriure perquè actors, actrius i directors, a banda de gau-
dir-ne, ens trenquéssim les banyes intentant trobar la lectura idònia que 
requereixen la història i els seus personatges.
Davant un text tant subtil, quan li vàrem demanar consell, en Pau no-
més ens va dir una sola cosa: “estimeu els personatges, estimeu-los 
molt!”

Durada: 80 minuts. 
Aforament reduït. 

ESPAI

Plou a  
Barcelona

Direcció: Pep Alum i Cristina Cervià. Intèrprets: Carme Rodríguez, Marc Ber-
tran i Xavier Puigdemont.

GRUP DE TEATRE EL MIRALL

de Pau Miró

Club Nàutic Lloret: Passeig Camprodon i Arrieta, 40

CLUB NÀUTIC LLORET · Lloret Espai Off

Escena LocalIntercanvi



11

ES
C

EN
A

 P
RO

FE
SS

IO
N

A
L 

Intèrprets: Andreu Casanova Pérez, Rocío Gutiérrez Cuellas

Divendres 10 de novembre · 21 h

TEATRE DE BLANES

Entrada: Taquilla 10 € 

Primero fue el libro, después la película y ahora llega.... Cincuenta som-
bras de Andreu, ¡El monólogo¡ Ven a conocer al verdadero Grey de Bar-
celona, Andreu Casanova. Eso sí, al igual que en libro, Andreu contará 
con su particular compañera Anestesia. Un show de humor para fans 
y detractores del libro más vendido de los últimos años.

Durada: 1 hora i 30 minuts.

Cincuenta 
sombras 
de Andreu
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Text: Juli Disla. Dramatúrgia: Pérez&Disla. Direcció: Jaume Pérez. Intér-
prets: Mireia Pérez, Sergio Caballero. Disseny gràfic: Jaume Pérez. Produc-
ció executiva: Juli Disla i Pilar Garrigues. Distribució: a+ soluciones cultu-
rales. Fotografia: Jordi Pla 

Entrada: Taquilla 14 € - Anticipada 12 €

Dissabte 11 de novembre · 21 h 

CIA. PÉREZ&DISLA

TEATRE DE LLORET

Una parella asseguda un davant de l’altre. Intercanvien retrets, con-
fessions  i malentesos. Com si la vida fos un partit de tenis. I els menys-
preus, les manies i les promeses guanyaran punts. Ella és Mireia Pérez. 
Ell, Sergio Caballero. Els envolten els sentiments i el públic, gràcies a 
una escenografia circular tan oberta com tancada a la vegada. Uns 
espectadors que passen de riure de forma espontània a la reflexió que 
sorgeix per la por de veure’s reconeugut en el que està passant a l’es-
cenari. L’enèsima discussió. L’enèsima reconciliació. Les paraules i els 
silencis fan mal, diuen els dos protagonistes. Les paraules i els silencis 
són la columna vertebral de Carinyo. Un cara a cara interpretatiu on hi 
guanyen tots dos actors, però sobretot hi guanya l’obra. 

Durada: 60 minuts. 

Carinyo
Què significa la 
paraula amor?

Vols fondre’t,
ficar-te en la meua pell.
Però la meua pell em separa de tu.
No negues el cos.
El cos que està ací. Amb tu.
A la distància justa per reconéixer-nos.
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TEATRE DE LLORET

Direcció: Carol López. Repartiment: Anna Barrachina, Agnès Busquets, 
Alba Florejachs, Mireia Portas, Glòria Sirvent. Autor: Sergi Belbel, Carol 
López. Idea original: T de Teatre. Direcció musical: Marc Parrot. Música: 
Marc Parrot. Producció: Focus i Misògines.

Diumenge 12 de novembre  · 19 h

Entrada: Taquilla 22 € - Anticipada 20 €

Ser home no està de moda
Homes, la comèdia musical és un muntatge de nova creació i autoria ca-
talana signat per un tàndem prodigiós: Carol López i Sergi Belbel; i 
que s’inspira en el fenomen teatral Homes! de T de Teatre (1994). Una 
comèdia musical fresca i actual amb música original de Marc Parrot, 
protagonitzada per cinc actrius excepcionals amb grans dots còmi-
ques: Anna Barrachina, Agnès Busquets, Mireia Portas, Alba Florejac-
hs i Glòria Sirvent.
El muntatge apel·la directament el públic i, mitjançant un text àcid i 
cançons originals interpretades en directe, el fa reflexionar sobre què 
suposa ser un home i una dona avui en dia, i si els dos sexes estan 
condemnats a no entendre’s.

Durada: 1 hora i 30 minuts. 

Homes, 
la comèdia musical
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Intèrprets: Marcel Tomàs Ribas, Toni Escribano Grau. Regidor: Toni Escri-
bano Grau

Entrada: Taquilla 10 €

Diumenge 19 de novembre · 19 h 

TEATRE DE BLANES

Marcel Tomàs un dels millors actors còmics del país presenta el seu 
nou espectacle en solitari Hotot. Tomàs un virtuós del gest còmic 
presenta un espectacle d’humor total, imprevisible i sorprenent. Un 
cabaret modern on interpreta, canta i balla. Hotot és sobretot teatre 
d’humor, executat per un gran intèrpret. Marcel Tomàs mostra la ves-
sant de showman, de mestre de cerimònies, explotant la seva gran 
capacitat de connectar amb el públic a través d’un humor tendre, po-
ètic i desvergonyit. 

Durada: 75 minuts. 

Hotot
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Direcció: Guillem Albà. Intèrprets: Guillem Albà & Clara Peya. Creació: 
Marc Angelet, Andreu Martínez, Clara Peya, i Guillem Albà. Direcció mu-
sical: Clara Peya. Imatge gràfica: Javier Mariscal. Dramatúrgia: Marc An-
gelet. Direcció de producció, regidoria i management: Blai Rodríguez.

Divendres 24 de novembre · 
Dues funcions: 20.30 h i 22 h

amb Clara Peya i Guillem Albà
Un piano de mitja cua. Una grada. Un públic molt reduït envol-
tant l’escena, molt a prop de l’acció
I vosaltres? Mai no us heu sentit petits? Pluja neix de l’amistat que 
uneix a Clara Peya i Guillem Albà. Un espectacle que parla de la vul-
nerabilitat. De sentir-se petit. Unint la música de la pianista i compo-
sitora Clara Peya i les diferents disciplines de Guillem Albà (titelles, 
gest, teatre visual...), farem un viatge sensible i sincer, de la poètica a 
l’humor. Un espai petit, un aforament reduït. Petites accions. Petites 
notes musicals. Petites gotes de pluja. Un piano de mitja cua. Una gra-
da. Un públic rodejant l’escena, molt a prop de l’acció. Atents als petits 
detalls. I la imaginació dels dos artistes jugant davant del públic. Cara 
a cara. Sense lloc als artificis, als trucs, a les falses llàgrimes. La Clara 
i en Guillem. Sincers, honestos, despullats. Tocant, ballant, mirant-se, 
cantant. Un espectacle íntim i proper. 

Durada: 40 minuts. Aforament reduït a 70 persones per passi.  
Espectacle no recomanat per a menors de 12 anys.

Pluja

Entrada: Taquilla 14 € - Anticipada 12 €

TEATRE DE LLORET
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Autor: Harold Pinter. Adaptació, direcció i interpretació: Joan Romà Ortiz 
i Marc Bertran. Escenografia i il·luminació: Espais Escènics Gruart. Espai 
sonor: Andy Russell. Música en viu: Copache. Fotografia: David Salcedo. 

Divendres 24 novembre · 21 h

Entrada: 10 € 

Ben i Gus són dos sicaris tancats a un tuguri esperant ordres dels de 
dalt per acabar amb la propera víctima. Amb aquest plantejament Pin-
ter ens fa reflexionar sobre la vilesa del poder. Amb situacions apa-
rentment absurdes, els dos protagonistes comencen a rebre comandes 
cada cop més estrafolàries que fa que es plantegin el què i el per què 
de la seva situació: tots som esclaus del poder i el nostre servilisme fa 
que aquest poder cada cop estigui més gras, més inflat, més podrit…
Teatre de la Selva s’apodera d’un dels primers textos del premi Nobel 
Harold Pinter i a traves de l’entreteniment i buscant un to de comèdia 
vol fer-nos reflexionar sobre aquest poder que ens fa estar al servei 
d’un sistema que certament no funciona però del qual és molt compli-
cat escapar. Hon aconseguiran els nostres protagonistes? Seran Ben i 
Gus, dos titelles del poder, dos clowns de l’absurd capaços de sortir de 
la roda? La resposta la trobareu al tuguri…
Una coproducció de Teatre de la Selva i de Lloret

El muntaplats
d’Harold Pinter

EL MUNTAPLATS
de Harold Pinter

amb
Joan Romà Ortiz

i Marc Bertran

Una coproducció de: 

TEATRE DE LA SELVA I DE LLORET

Escena LocalIntercanvi

TEATRE DE BLANES



17

ES
PA

I O
FF

Dissabte 25 de novembre · 20 h

Entrada: 8 €

Pirates Teatre portarà a escena aquesta obra a través de la fórmula del 
cabaret en què es parlarà d’educació des del teatre de l’absurd, la mú-
sica, el gest, humor...tot s’hi val per parlar de les diferents vessants de 
l’educació. A Balneari Maldà 2: l’educació, un finlandès ve a fer un informe 
sobre la nostra educació fent un repàs a tots els tipus, ja sigui l’escolar, 
la sexual, la religiosa, la musical, l’ensenyament a l’escola pública i a la 
privada passant per bullying, l’educació familiar i arribant a la formació a 
la universitat. Balneari Maldà, inspirat en el Monty Phyton’s Flying Circus, és 
un cabaret construït a partir d’esquetxos breus, una trilogia que cada tres 
mesos protagonitza un tema que transcendeix l’actualitat. Un espectacle 
de creació amb música composada per a l’ocasió per Llorenç González 
(Velvet, Antena3) i els dramaturgs Anna Maria Ricart (Premi 
MAX 2015) Xavi Morató (Premi Born 2014) i Adrià Aubert. 
Durada: 75 minuts. 
Aforament reduït. 

ESPAI

Balneari 
Maldà 2: 
l’educació

Repartiment: Queralt Casasayas, Bernat Cot, Robert González, Aina Sánchez, 
Ariadna Cabiró. Dramatúrgia: Anna Maria Ricart, Xavi Morató, Adrià Aubert.

CIA. ELS PIRATES

Centre Cívic del Rieral: carrer Joan Fuster i Ortells, 12-14

CENTRE CÍVIC DEL RIERAL · Lloret Espai Off
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Diumenge 26 de novembre · 19 h 

TEATRE DE LLORET

Entrada: Taquilla 12 € - Anticipada 10 €

Raquel Madrid ens porta una reflexió rodona sobre el desinterès 
amb un espectacle positiu i ple d’humor
Amant de les celebracions, com ja va demostrar a l’espectacle Japiver-
dy!! i d’altres, a Hay cuerpos que se olvidan, de negre rigorós i amb una 
gerra amb les cendres d’una difunta, Raquel Madrid ens mostra les 
similituds entre acceptar la mort (amb els seus períodes de negació, 
de negociació, de depressió...) i fer el mateix amb la vida. Però ens ho 
diu de tantes maneres: amb paraules, amb crits, cantant, ballant i fins 
i tot amagant-se a sota d’una catifa, que l’espectacle oscil·la entre la 
redundància i el caos, sense avorrir ni un sol moment..

Durada: 55 minuts. 
Espectacle en castellà. 
VII Premios PAD: Millor interpretació. Premios Escenarios de Sevilla 
2016/2017: Millor coreografia i Millor espectacle de dansa.

Hay cuerpos 
que se olvidan
COMPAÑÍA DOS PROPOSICIONES

Preu únic sense descomptes
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Autor: Alberto San Juan. Direcció: Alberto San Juan. Repartiment: Marta 
Calvó, Alberto San Juan. Producció: Teatro del Barrio.

Dissabte 9 de desembre · 21 h 

TEATRE DE LLORET

Entrada: Taquilla 18 € - Anticipada 16 €

Emilio Botín, Esther Koplowitz, Carlos March i Josemaría Escrivá 
de Balaguer són alguns dels protagonistes de ficció de Masacre
Qui governa, a Espanya? En quina mesura el poder polític se subordina o 
no a l’econòmic? Qui té el poder econòmic, a Espanya? Per què el tenen? 
Des de quan? Com l’han aconseguit? Quina influència ha tingut el poder 
econòmic en el poder polític en els cicles successius de la nostra història 
recent? Aquestes preguntes són l’origen de Masacre. En aquest relat, tea-
tralment lliure però amb voluntat de rigor històric, un home i una dona 
sense cap mena de poder es lleven un bon dia amb la intenció d’acabar 
amb el capitalisme a Espanya. A partir d’aquest propòsit sinistre, viatgen 
a 1939 per tornar a refer el camí des de llavors fins ara. Aquesta vega-
da, amb els ulls oberts. En aquest viatge per intentar comprendre alguna 
cosa més, s’aniran convertint successivament en les persones fonamen-
tals del poder econòmic espanyol durant el segle XX i el trosset que por-
tem del segle XXI. 

Durada: 1 hora i 20 minuts. 
Espectacle en castellà. 

Masacre,
una breve historia del 
capitalismo español
TEATRO DEL BARRIO

Foto: David Ruiz
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Interpreten: Strauss Festival Orchestra. Strauss Festival Dance Ensemble.
Coorganitzat amb Euroespectacles

Dimecres 27 de desembre · 21 h 

TEATRE DE LLORET

(Programes a part)

La gira més famosa d’Europa, avalada per 27 anys d’èxits i més de 
5 milions d’espectadors a tot el món!
Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sa-
les de tot Europa. Inspirat en la tradicional cita musical que cada any 
se celebra a Viena, el Gran Concert d’Any Nou arriba a Lloret per Nadal 
amb una atractiva selecció dels millors valsos, polques i marxes de Jo-
hann Strauss. El concert inclou els títols més coneguts del rei del vals, 
Napoleó, Festa de les flors, El vals de l’emperador o Champagne. No faltarà el 
vals més cèlebre de tots, el Bell Danubi blau, ni la Marxa Radetzky que, 
acompanyada pel públic, sol tancar la vetllada.
El concert té un extraordinari clima festiu que l’envolta. Per això, un 
s’ha d’afanyar per comprar les entrades que, cada any, acostumen a 
esgotar-se pels que busquen el regal perfecte per Nadal. 

Durada: 2 hores i 45 minuts 

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA AMB BALLET

Nadal a Lloret

Johann Strauss
Gran Concert d’Any Nou
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Divendres 29 desembre · 21 h 

TEATRE DE LLORET

Entrada: 12€ (preu únic sense descomptes) 

Presentació en públic del cor ArsNovaLloret
El concert que presentem no és un concert qualsevol ja que, alhora 
que és el concert de Nadal, també és la presentació al públic del cor 
ArsNovaLloret. L’espectacle que us presentem és un concert de cant 
coral amb acompanyament d’orquestra simfònica que el nostre direc-
tor Joan Casas, autor de la majoria d’arranjaments musicals i orques-
trals, dirigirà sota la seva destra i experta batuta. El repertori que hem 
escollit, és de temàtica molt variada i inclou temes tant diversos com 
són: estàndards americans, cançons del pop català, clàssics i evident-
ment, alguna nadala significativa. Amb aquesta amalgama d’estils 
hem perseguit assolir un objectiu, intentar que tots els espectadors 
s’identifiquin amb alguna de les nostres cançons, i així, fer volar la 
imaginació fins a rememorar moments especials de la vida de cadas-
cú, perquè la música, ha de transmetre i evocar sentiments.
Esperem de tot cor que aquesta nit gaudiu de la música tant com no-
saltres ho fem i que el concert d’avui, només sigui el primer d’una 
llarga llista d’aquest nounat, Cor ArsNovaLloret. 

COR ARSNOVALLORET

Nadal a Lloret

Concert 
de Nadal
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Dissabte 21 d’octubre 
   20 h

TEATRE DE BLANES

Amb motiu de la celebració 
del 500 aniversari de la Re-
forma Protestant, el Centre 
Cristià FEAM de Blanes, oferi-
rà un concert  de Gospel amb 
la coral Central de Gospel, on 
es podrà gaudir de la música 
gospel, la seva essència i el 
seu missatge encoratjador de 
bones notícies.  
No t’ho pots perdre!

Entrada: Gratuïta  

CENTRAL DE GOSPEL

Concert 
de Gospel

28 octubre · 21 h 
 4 novembre · 21 h

TEATRE DE LLORET

Una tarda qualsevol...
En un CAP d’algun lloc...
Uns pacients peculiars...
Unes circumstàncies singu-
lars...
Un entramat embolicat...
Una obra inspirada en la re-
alitat amb un marcat to irò-
nic! Perquè moltes vegades...  
“la realitat supera la ficció!!!”.

Entrada: Gratuït

CIA. SEMPRE ANEM TARD

On li 
fa mal?

Intèrprets:  
Olga Arroyo, 
Cesca Comas, 
Marta Fontanini, 
Carme Fullà, 
Jordi Masgrau, 
Cristina Relat, 
Roser Robert.
Guió original:  
Olga Arroyo
Adaptació:  
Sempre anem tard
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Dissabte 28 d’octubre 
 21.30 h

TEATRE DE BLANES

Concert de cant coral em-
marcat en el Festival Cantate 
Barcelona en la seva 14a edi-
ció, a càrrec del Groupe Vocal 
Voix-ci Voix-la, de Pau (Fran-
ça) i del Cor de Cambra Sota 
Palau de Blanes.
Durada: 90 minuts 

Entrada: Taquilla inversa

COR DE CAMBRA 
SOTA PALAU

 Concert 
d’Amistat
XIV Cantate 
Barcelona

Divendres 3 novembre 
 19 h / 21 h (dos passis)

TEATRE DE LLORET

Un espectacle al Teatre de 
Lloret inaugurarà un any més 
les Las Jornadas Culturales 
de Cúllar que cada any per 
aquestes dates commemoren 
l’agermanament entre Lloret 
i Cúllar. 
Com cada any, durant tres 
dies es muntaran parades 
amb productes de la terra 
andalusa i es faran un se-
guit d’actuacions i activitats 
variades. Totes les activitats 
estan obertes a tothom. 
Programes a part.

Entrada Somos jóvenes: 6 €

ASSOCIACIÓ CASA 
DE CÚLLAR DE LLORET

 Inauguració
de las Jornadas 
Culturales 
de Cúllar

Foto: Kaikuta

Director: Carlos Martin.

Somos jóvenes
GRUPO DE TEATRO 
MUNICIPAL DE CULLAR
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Divendres 10 novembre 
   21 h

TEATRE DE LLORET

Tal com Raja va ser un progra-
ma que es va emetre durant 
aproximadament 15 anys a 
través de Televisió de Lloret 
i Canal 8 Televisió. Conduit 
per Salvador Pujós, el progra-
ma es va començar a emetre 
l’any 1982. Cada dijous, Pujós 
i el seu equip, acompanyat 
del seu inseparable porró, 
abordava amb humor els te-
mes de màxima actualitat 
lloretenca.
El Teatre de Lloret recrearà 
aquest mític programa que, 
com passava durant la seva 
emissió, sabem que comen-
çarà a les 21.00 h del vespre, 
però no quan acabarà.

Entrada: 3 € 

Amb Salvador Pujós

Tal 
com 
raja

ESPAI ART7è

Dissabte 11 novembre 
 21 h

TEATRE DE BLANES

En 2003 se creó el embrión 
de lo que ha pasado a ser 
nuestra agrupación artística 
aragonesa de Blanes. Hemos 
difundido nuestra cultura, 
nuestra indumentaria y nu-
estro folclore, tanto en Blanes 
como en otras localidades. En 
este concierto de otoño, que-
remos una vez más, difundir 
un repertorio variado, de la 
habanera a la jota, pasando 
por la mazurca.

Entrada: 6 € 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA 
ARAGONESA DE BLANES 
Y COMARCA

Concierto 
de otoño
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Dissabte 18 novembre 
 21 h

TEATRE DE BLANES

El bailarín blandense nos 
presenta el espectáculo Lo 
nuestro. Una obra con la que 
nos recreará diversos palos 
del flamenco tal como él lo 
concibe, con la intención 
de hacer disfrutar a todo el 
público. 
Ilusión, juventud, frescura 
y ganas de bailaros, son los 
motivos por lo que ese día 
tenéis que guardar cita.

Entrada: 10 € 

ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE ARDALEÓS Y AMIGOS 
DE ARDALES

Lo nuestro
amb Dani 
Candelas

Compañía de Danza  
Daniel Candelas

19 novembre · 17 h 
 1 desembre · 21 h

TEATRE DE LLORET

Hay historias y temas que a 
pesar del paso del tiempo, se 
mantienen más vivas que nun-
ca; historias de ricos y pobres 
que se transforman en tierra 
abonada para el brote de situa-
ciones que dan vida a este vode-
vil, que se desarrolla en torno a 
la necesidad de financiamiento 
de una pareja para mantener 
en pie el negocio familiar y así 
no perderlo todo por culpa de 
usureros prestamistas.
Esta obra se desarrolla en la 
España de la post guerra, en 
algún rincón de Asturias, en 
donde  Joaquín y Carmen acu-
den como última alternativa a 
pedir dinero al cacique del pue-
blo, dando pie así a una diverti-
da comedia, condimentada con 
la sensualidad de María, esposa 
de Antonio, poderoso hombre 
de negocios y con la peculiar 
personalidad y participación de 
Renata, la sirvienta del cacique.
Alta suciedad, una comedia que 
retrata a la sociedad y a su cara 
más oscura de la mano del vil 
dinero.

Entrada: Gratuït

CIA. MUEKKA

Alta 
suciedad

Direcció: Manuel Pineda. 
Repartiment: Alicia Sánc-
hez, Elías González, Carmen 
de Rosendo, Núria Domingo, 
Tono Alsina. Llum i so: Enzo 
Poblete.
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Dissabte 25 novembre 
   18 h

TEATRE DE BLANES

Nabac grup presenta el seu 
nou espectacle de músi-
ca, amb cançons de tots els 
temps, que ens alegraran, 
emocionaran i fins i tot ens 
faran somriure recordant 
aquell moment en que las 
vam escoltar per primer cop. 
Nabac grup sempre anomena 
els seus espectacles Records 
per a tu perquè es exactament 
el que fem,  posar en escena 
cançons que quasi tothom 
coneix i que poden haver es-
tat importants a les nostres 
vides. 

Entrada: 6 € 

NABAC GRUP

Records 
per a tu

Direcció: Neus Bovet. In-
tèrprets: Manuel González 
Quiñones, Isabel Núñez, 
Fina Rodríguez Vilella, Cleo 
González, Dolors Zapata, 
Àngel Picó, Alba Estragué, 
Fina Ruiz, M. Carmen 
González, Rosa Martínez, 
Marga Mena Nonell, María 
Luisa Ortega Orus, Cristina 
Martínez Mena, Esteban 
Vela Palacios, Salvadora 
García, Ángeles Galera. 
Tecnic: Antonio Balsas. 

Dissabte 2 desembre 
 21 h

TEATRE DE LLORET

Us assegurem que no pa-
rareu de riure!

La companyia local, Ja Cobra-
rem, ja ens té habituats en 
els darrers anys a estrenar 
espectacle per la tardor. En 
aquesta ocasió ens presenten 
l’espectacle escrit i dirigit per 
Quim Córdoba, El foteta de Pa-
llerols, una comèdia inspirada 
en el Quixot de la Manxa però 
en pagès i català... Promet, no? 

Entrada: Gratuït (amb invitació)

CIA. JA COBRAREM

El foteta de 
Pallerols

Les invitacions es poden recollir al Museu del Mar i al Puntet
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Autor i director: Ferran Joanmiquel. Creació coreografies, vestuari i espai 
escènic: El Mirall. Producció: El Mirall.

Dissabte 2 desembre · 21 h 
Diumenge 3 desembre · 19 h

TEATRE DE BLANES

Entrada: 10 € 

Oceans és una festa, una foguera de vanitats, com diria Milan Kundera. 
Un ball de màscares en el que els personatges pretenen ser algú que en 
realitat no són. I quan cau la màscara, es destapa el buit, la solitud, el 
desig i la ràbia, més enllà de qualsevol convenció social. I és aleshores 
que els personatges es mostren tal com són: brutals i alhora vulnera-
bles; tendres, i al mateix temps, inquietants. Oceans és una celebració 
salvatge en la que aparença i realitat conformen la paradoxa de l’èpo-
ca en la que vivim: l’era dels likes. I mentrestant, el planeta es trans-
forma, el gel polar es fon i mica en mica tornem a l’origen: tornem a 
ser aigua, a ser oceà.
Durada: 1 hora. 
Agraïments: Ferran Gràcia, Ràdio Lloret i Ajuntament de Blanes.

Oceans 
EL MIRALL 
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Divendres 8 desembre 
   22.15 h

TEATRE DE BLANES

Tradicional Concert de Santa 
Cecília, on es troben els mú-
sics 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’agrupa-
ció. 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.
Durada: 2 hores.

Entrada: 5 € 

BANDA I COBLA COL·LEGI 
SANTA MARIA DE BLANES

Concert 
de Santa 
Cecília

Dissabte 9 desembre 
 19 h

TEATRE DE BLANES

Espectacle a benefici de 
Càritas.

Entrada: 6 € 

GRUP MIRATGE 

Cercant 
Santa 
Claus
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Dissabte 16 desembre 
 19 h

TEATRE DE LLORET

Un concert que no us po-
deu perdre!

La Asociación Hispano Ame-
ricana nos ofrecerá un con-
cierto de Navidad de gran 
nivel, tal y como nos tiene 
acostumbrados en los últi-
mos años.
En esta edición participa-
rá la escuela de música Sis 
Cordes, El grupo folclórico 
de la AHA y un coro forma-
do por cantantes de la Ópera 
de Sabadell que interpretará 
mayormente obras latinoa-
mericanas.

Entrada: Gratuït (amb invitació) 

ASOCIACIÓN HISPANO 
AMERICANA

Nadal a Lloret

Concierto 
2017

Les invitacions es poden recollir al Museu del Mar i al Puntet

16 desembre · 21 h 
 17 desembre · 19 h 

TEATRE DE BLANES

Per segon any consecutiu la 
companyia blanenca El Mi-
rall (dramatúrgia i direcció) 
i el grup Pastorets de Blanes 
(interpretació  i música) ver-
sionen la tradicional obra de 
Pere Puig i Llensa Pastors i 
Misteris escrita l’any 1929.  
Amb una posada en escena 
dinàmica i la incorporació de 
nous arranjaments musicals, 
Tot assajant Pastors i Misteris es 
presenta com una adaptació 
del clàssic nadalenc que ha 
emocionat petits i grans du-
rant generacions. 

Durada: 1 hora i 50 minuts.

Entrada: 8 € 

PASTORETS DE BLANES  
I EL MIRALL

Tot
assajant 
Pastors i 
Misteris 
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17 desembre · 18 h 
  26 desembre · 18 h

CASAL DE L’OBRERA · LLORET

Per Nadal... Els Pastorets!

Com marca la tradició, el Ca-
sal de l’Obrera un any més 
durà a terme la representa-
ció de Nadal d’Els Pastorets. 
Aquest any seguiran incor-
porant petits canvis per així 
poder gaudir del Nadal en fa-
mília amb les històries més 
dolces i divertides. Un cop 
més contaran amb la presen-
cia del Patge Reial i del Caga 
Tió, per què els més petits 
puguin passar una bona es-
tona, recollir uns caramelets 
si s’han portat bé i entregar la 
carta per els Reis Mags.
Esperem trobar-vos-hi a tots, 
us hi esperem un any més 
per passar una bona estona 
plegats.  
Els dies 17 i 26 de desembre 
els nens i nenes que hi assis-
teixin podran fer cagar el Tió.

Entrada: 6 € 

CASAL DE L’OBRERA

Nadal a Lloret

Pastorets

Venda d’entrades al Puntet o bé a taquilla el mateix dia de la funció.

Dijous 21 desembre 
 20.30 h

CASA DE LA CULTURA · Sala Polivalent 

Dijous 21 de desembre és el dia 
més curt de l’any i, per tant, la 
festa mundial del curtmetrat-
ge; un gran esdeveniment que 
se celebra amb èxit en multi-
tud de països i que per tercer 
any consecutiu arriba a Lloret 
de la mà de Cineclub Adler.
Us convidem a gaudir d’una 
activitat cultural, entretin-
guda i gratuïta. Un programa 
dedicat a redescobrir perles 
de petit format. Reivindiquem 
el format curt, en tota la seva 
grandesa!
Amb el suport de Nova Ràdio 
Lloret i Ajuntament de Lloret 
de Mar.

Entrada: Gratuïta (amb invitació)

Nadal a Lloret
Cineclub Adler presenta:

El dia 
més 
curt

El dia més curt. Durada: 1 
hora. Projecció en HD / VOSCC

IN
EM

A
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Diumenge 7 gener 2018 
 19 h

TEATRE DE BLANES

La VbellaBanda es va fun-
dar l’any 2006, com a retro-
bament d’antics músics de la 
banda del collegi Santa Ma-
ria de Blanes. 
Es tracta d’un projecte 
d’antics companys que van 
decidir tornar a afagar els 
instruments i començar a 
assajar per recordar “vells” 
temps gaudint d’una activi-
tat que tants bons moments 
els van donar. 
La música que interpreten 
està basada en el swing amb 
petites incursions en el ja-
zz, també epces adaptades 
a aquest tipus de formació 
(Beatles, Abba, Boleros, Ha-
vaneres, Música Catalana) 
orientada a concerts més 
d’escoltar que no pas de ba-
llar. 
Durada: 1 hora i 30 minuts.

Entrada: 5 € 

LA VBELLA BANDA 

X Concert 
d’Any Nou

Dissabte 23 desembre 
 19 h

TEATRE DE BLANES

La família Rovira es prepa-
ra pel Nadal, és una família 
clàssica que ens  introduirà, 
però a un Naixement espe-
cial... Una versió diferent, 
més moderna, amb música 
pop, i molta comicitat. Els 
nois i noies de Kedem Tea-
tre, com sempre ho donen 
tot a l’escenari, en aquesta 
obra nadalenca, que ha anat 
creixent, en la seva quarta 
representació. 
Durada: 1 hora.

Entrada: 8 € 

KEDEM TEATRE 

Naixement 
Pop V.1.7 
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Diumenge 15 d’octubre  
 17.30 h

TEATRE DE BLANES

Aquesta és la història d’una 
ciutat i d’un teatre, un te-
atre que els seus habitants 
l’anomenaven el teatre La 
Comèdia! La Comèdia no és 
un teatre com els altres, és 
molt especial, perquè, a dins 
hi viuen ben amagadets, uns 
éssers màgics, els follets tra-
moies, que són els encarre-
gats que el teatre La Comèdia 
sigui un espai màgic on tot 
és possible. Però, un bon dia, 
l’ajuntament va decidir en-
derrocar La Comèdia per fer-
hi un gran centre comercial. 
L’alcalde encarrega a l’Encar-
nita i en Minguet, dos simpà-
tics treballadors de la brigada 
de manteniment, buidar La 
Comèdia abans de ser ender-
rocat. Però ells, quan entren 
a l’escenari, descobreixen la 
màgia del teatre i creen un 
inesperat món imaginari ple 
de joc, fantasia i molt d’hu-
mor. L’acabaran enderrocant 
el teatre La Comèdia?

Durada: 
60 minuts. 

Entrada: 6 €

COMPANYIA JORDI DEL RIO

Menuda 
comèdia

Diumenge 1 d’octubre  
 17.30 h

TEATRE DE BLANES

Ens trobem davant d’un con-
tacontes molt especial. De 
fet, seria millor parlar d’un 
“contacontes” ja que cada 
un dels tres contes que pas-
sen per l’escenari és un petit 
musical. De la mà de dos pe-
culiars personatges sentirem 
explicar tres contes populars 
a través d’una música total-
ment original i composada 
especialment per a l’espec-
tacle. Els tres contes cantats 
són: La rateta que escombrava 
l’escaleta, Les set cabretes i el llop 
i El Patufet.

Durada: 55 minuts.

Musica i contes.

Entrada: 6 €

COMPANYIA DEL NYIGUIT

Canta’m 
un conte
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Diumenge 29 d’octubre  
  17.30 h

TEATRE DE BLANES

Hi havia una vegada una 
rateta molt presumida que 
estava cansada i avorrida de 
que tothom, des de fa anys, 
expliqués el seu conte de la 
mateixa manera. Un dia va 
prendre la decisió de decla-
rar-se en vaga indefinida fins 
que no s’atenguessin les se-
ves peticions de canvi. Què 
va passar?
Doncs vet aquí un gos, vet 
aquí un gat que aquest conte 
s’ha canviat.

Durada: 60 minuts. 

Teatre musical.

Entrada: 6 €

COMPANYIA EL REPLÀ

Ai 
rateta, 
rateta

Diumenge 5 novembre  
 17.30 h

TEATRE DE LLORET

Una aventura salvatge!

El Libro de la Selva és el nou  
musical familiar de Saga Pro-
ducciones. Aquesta versió 
del clàssic infantil ens arriba 
d’una forma alegre i diverti-
da, on les cançons, els balls 
i les acrobàcies prenen un 
gran protagonisme. El Libro de 
la Selva ens narra la història 
de Mowgli, un nen criat pels 
llops que haurà d’empren-
dre el seu camí fins al poblat 
dels humans. En els eu viatge 
el guairà el mandrós Baloo i 
l’astuta pantera Bagheera. 
Durada: 55 minuts.

Espectacle musical familiar 
en castellà. Edat recomanada: 
de 3 a 10 anys.

Entrada: Taquilla 8 € - Anticipada 6 €

SAGA PRODUCCIONES

El libro 
de la 
selva

Direcció: Jose Saiz. Repar-
timent: Edgar Moreno, Fer-
nando Barber, José R. Saiz, 
Daniel González, Saray Gar-
cia. Ajudant de direcció: 
Estela Muñoz. Direcció mu-
sical: Paco Iváñez. Direcció 
de veus: Fernando Barber. 
Selecció musical i lletres: 
Juanan Lucena. 
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Diumenge 19 novembre  
 12 h

TEATRE DE LLORET · Plaça Germinal Ros s/n

Concert espectacle per a 
gaudir en família!

La companyia El Pot Petit ens 
presenten un concert famili-
ar on les rialles són l’excusa 
per iniciar aquesta aventura.
A partir d’una pila de riures 
que surten dins d’aquest Pot 
màgic, anirem descobrint els 
diferents tipus de riure que 
hi ha, de la mà de molts per-
sonatges que ens portaran 
a ballar diferents cançons i 
danses, de molts estils i rit-
mes diferents!

Durada: 55 minuts.

Edat: espectacle per a totes 
les famílies amb nens i nenes 
d’entre 2 i 10 anys. 

Entrada: Gratuït

amb el Pot Petit
Riallades!

Direcció artística, idea i 
text: Helena Bagué i Siddar-
tha Vargas. Direcció musi-
cal: Pau Oliver Bover. Can-
çons i música: El Pot Petit

Diumenge 12 novembre  
 17.30 h

TEATRE DE BLANES

En Manel és un adolescent 
que està enfadat amb tot i 
amb tothom. Un dia apareix 
en una casa abandonada on 
hi ha uns objectes que par-
len i un personatge estrany i 
misteriós. Entre tots hauran 
de salvar el món dels contes. 
Ho aconseguiran?

Durada: 50 minuts.

Premi del públic Fundació 
Catalunya - La Pedrera al mi-
llor espectacle de La Mostra 
d’Igulada 2017.

Entrada: 6 €

COMPANYIA TEATRE 
A LA FUGA

Contes 
1.0



37

ES
C

EN
A

 F
A

M
IL

IA
R

 /
 I

N
FA

N
T

IL

Diumenge 26 novembre  
 17.30 h

TEATRE DE BLANES

Una vegada més, els mem-
bres de Rialles Blanes torna-
ran a pujar a l’escenari i ens 
portaran la millor fada, o 
la millor bruixa, o el millor 
bruixot... Aquest cop, però, 
tenen molts dubtes i no es po-
sen d’acord. Qui creieu que és 
la millor fada la millor brui-
xa, el millor mag o bruixot de 
la història? Voleu ajudar-nos 
a decidir-ho?

Durada: 1 hora. 

Entrada: 6 €

TEATRE AMATEUR · ASSO- 
CIACIÓ RIALLES BLANES

Fades i 
bruixes:
quin espectacle!

Dissabte 25 novembre  
  17.30 h

TEATRE DE LLORET

El Meu Primer Festival és un 
festival internacional de cine-
ma per a infants, una mostra 
de creacions cinematogràfi-
ques d’arreu del món i de tots 
els temps; una activitat fami-
liar pensada amb l’objectiu 
d’entretenir i educar, estimu-
lar la imaginació i la creativi-
tat, i despertar l’esperit crític 
dels infants.
Sessió presentada pel Sr. Cla-
queta, mestre de cerimònies 
oficial del festival, que di-
namitzarà les votacions del 
públic i donarà la veu als es-
pectadors. Nens i nenes de di-
ferents poblacions catalanes 
participaran en paral·lel a les 
votacions per escollir els mi-
llors curtmetratges de l’edició 
d’enguany.  
Vine i decideix amb el teu vot 
el premi del públic 2017!

Durada: 1 hora.

Projecció en HD. 
Cinema en català. 

Entrada: Gratuïta (amb invitació)

    Cineclub Adler presenta:

El Meu 
Primer 
Festival: 
en gira

Les invitacions es poden recollir al Museu del Mar i al Puntet
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Diumenge 3 desembre  
 12 h

TEATRE DE LLORET

El musical en anglès i català

Jan and Júlia, amb la seva 
cangur anglesa, la Danielle, 
ens ofereixen aquest especta-
cle que ens convida a viatjar 
amb ells un cap de setmana a 
la muntanya, on viuran mol-
tes experiències, descobriran 
i jugaran amb animalons del 
bosc i aprendran a muntar el 
seu campament particular.
Sempre acompanyats de mú-
sica en directe i un bon feix 
de cançons. Segur que serà 
un cap de setmana molt di-
vertit. Ens hi acompanyeu?

Durada: 50 minuts.

Idioma: espectacle musical 
en català i en anglès adreçat 
a infants entre 3 i 8 anys.

Entrada: Taquilla 8 € - Anticipada 6 €

KID’S AND US

Jan and 
Julia:
Let’s Go 
Camping!

Guió: Cristina González. 
Música original i direcció 
musical: David Sisó. Direcció 
musical i lletra de cançons: 
Sílvia Sanfeliu.Adaptació a 
l’anglès: Kids&Us. Coreogra-
fies: Guillem Cirera. Intèr-
prets: Sílvia Blavia, Albert 
Ruíz, Danielle Balfour Jones.

Divendres 8 desembre  
 11 h / 12 h (dos passis)

TEATRE DE LLORET

Espectacle de dansa per a 
nadons
Un artefacte escenogràfic sin-
gular. Una gran capsa amb les 
parets de vidre. A l’interior una 
ballarina. I els nens i nenes 
que poden viure l’espectacle 
des d’una posició privilegiada 
i movent-se pels costats i per 
sobre la capsa, seguint els mo-
viments de la ballarina. Aupapá 
és un espectacle fet de gestos, 
de sons, de moviments coreo-
gràfics que ens porten a la in-
teracció constant amb els més 
petits. La companyia Zig Zag 
Danza és una formació amb 
projecció internacional creada 
l’any 2000 com un projecte in-
dependent de la seva directora 
artística, Estrella García, amb 
una trajectòria pedagògica i 
d’investigació de trenta anys 
en el camp de la dansa.
Durada: 25-30 minuts.
Edat recomanada: de 6 me-
sos a 3 anys.

Entrada: 10 € (adults) - 8 € (nadons 0-3 anys)

CIA. ZIG ZAG DANZA

Aupapá

Concepte: Estrella García, 
Miguel Quiroga. Dir. esc.: M. 
Quiroga. Int.: E. García. Il·l. i 
so: M. Quiroga. Dis. esc.: L. 
Mosquera, M. Quiroga. Prod. 
i distr.: Zig Zag Danza S.L.

Fo
to

: M
ok

a 
S

ec
o
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Diumenge 10 desembre  
  17.30 h

TEATRE DE BLANES

Contes i cançons

S’acosten les festes de Nadal. 
En Janot arriba a casa de la 
Berta per ajudar-la a fer el 
pessebre i l’arbre de Nadal. 
També recitaran dalt d’una 
cadira el vers que aquest any 
han après a l’escola. A mesu-
ra que van fent el pessebre 
recordaran diferents contes 
i cançons

Durada: 1 hora. 

Entrada: 6 €

CIA.  PAÍS DE XAUXA

Fem un 
pessebre
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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. 

Entrades
Els abonaments només es vendran en venda anticipada. 

• Abonament de 3 espectacles de la de la programació 
professional de Lloret i Blanes: 25% de descompte 

• Abonament de 5 espectacles de la programació 
professional de Lloret i Blanes: 35% de descompte 

Abonaments 

VENDA D’ENTRADES

A Blanes: 
• 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.  
 Dues hores abans de l’inici de l’espectacle.

VENDA D’ENTRADES
A Lloret: 
• 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
 Una hora abans de l’inici de l’espectacle.

Reserva d’entrades anticipades per 
a persones amb mobilitat reduïda

Fins a 48 hores abans de la funció als telèfons:

Teatre de Blanes:  
972 35 84 73 de 10 a 14 h.

Teatre de Lloret:  
972 36 18 35 de 10 a 14 h.
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Famílies nombroses 15% 

Carnet Jove i Jubilats 15% 

Grups (a partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines) 25% 

Persones en situació d’atur Preu únic: 3€  
(Entrades limitades. Venda només a taquilla el mateix dia de l’espectacle) 

Carnet Biblioteca Blanes 10% 

Parelles lingüístiques (comprant dues entrades) 25% 

Alumnes teatre/dansa de Blanes 25%

 

Descomptes 
Els descomptes s’aplicaran únicament als espectacles de la programació profes-
sional. Són per a ús personal i intransferible dels titulars dels carnets correspo-
nents. No són acumulables ni vàlids per a la compra d’abonaments.

Venda anticipada  
dels espectacles  
de Rialles Blanes
Entrada: 6 € 

Descompte: 10% 
• Per la compra de 3 espectacles 
• Per a família nombrosa  
(no acumulables)

Paquet 6 espectacles: 30 € 

Venda anticipada: 
• A la taquilla del teatre, els dijous  
i divendres de la mateixa setmana  
de l’espectacle, de 17.30 a 19.30 h.

• Una hora abans de l’espectacle.

• www.teatredelacostabravased.cat

Descomptes
Blanes
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 Jubilats / Usuaris del Carnet Jove: 15%

 Grups: 25% (a partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines)

 Persones en situació d’atur: preu únic 3€  (Entrades limitades. Només a taquilla el mateix dia de l’espectacle) 

 Alumnes de Teatre o Dansa i Club de Lectura de Teatre: preu únic 5€  (Segons obra: consulteu a taquilla)

 Socis del Club : 25% 

 

Descomptes
Lloret

Els Packs només 
es vendran en 
venda anticipada.

 
  • Preu: 15€ 

   Mundos de papel 
    El libro de la Selva  
     Jan and Julia 

 

Pack MENUTS

 
  •  Abonament de les 3 obres: 20€ 

   Pares nostres 
   Plou a Barcelona 
   Balneari Maldà 2: l’educació

 

Pack 
Lloret 

Espai OFF

 
  •  Abonament 4 obres: 54€ 

   Florido Pensil Niñas 
   Art 
   Homes, la comèdia musical 
   Masacre

 

Pack 

PREMIUM

 
  •  Abonament 4 obres: 32€ 

   Mundos de papel 
   Carinyo 
   Pluja 
   Hay cuerpos que se olvidan

 

Pack 

GOURMET
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NOVEMBRE
Data Hora Espectacle T Teatre

Dv 3 19 h 
21 h

JORNADAS CULTURALES DE 
CÚLLAR · SOMOS JÓVENES 6 € Lloret

Ds 4 21 h ON LI FA MAL gra. Lloret

Dg 5  17.30 h EL LIBRO DE LA SELVA 8 € 
6 € Lloret

Dv 10 21 h CINCUENTA SOMBRAS 
DE ANDREU 10 € Blanes

Dv 10 21 h TAL COM RAJA 3 € Lloret

Ds 11 21 h CARINYO 14 € 
12 € Lloret

Ds 11 21 h CONCIERTO DE OTOÑO 6 € Blanes

Dg 12  17.30 h CONTES 1.0 6 € Blanes

Dg 12 19 h HOMES,  
LA COMÈDIA MUSICAL

22 € 
20 € Lloret

Ds 18 21 h LO NUESTRO 10 € Blanes

Dg 19  12 h RIALLADES. EL POT PETIT gra. Lloret

Dg 19 17 h ALTA SUCIEDAD 10 € Lloret

Dg 19 19 h HOTOT 10 € Blanes

Dv 24 20.30 h 
22 h PLUJA 14 € 

12 € Lloret

Dv 24 21 h EL MUNTAPLATS 10 € Blanes

Ds 25 17.30 h EL MEU PRIMER FESTIVAL inv. Lloret

OCTUBRE
Data Hora Espectacle T Teatre

Dg 1  17.30 h CANTA’M UN CONTE 6 € Blanes

Dv 13 21 h EL FLORIDO PENSIL NIÑAS 18 € 
16 € Lloret

Ds 14 21 h FEDERICO ENTRE 
LOS DIENTES 10 € Blanes

Ds 14 21 h PARES NOSTRES 8 € Lloret

Dg 15  17.30 h MENUDA COMÈDIA 6 € Blanes

Dv 20 21 h ART 24 € 
22 € Lloret

Ds 21 20 h CONCERT DE GOSPEL gra. Blanes

Dg 22 19 h MUNDOS DE PAPEL 10 € Lloret

Dg 22 19 h SOTA TERÀPIA 21 € Blanes

Dv 27 21 h PLOU A BARCELONA 8 € Club 
Nàutic

Ds 28 21 h ON LI FA MAL? gra. Lloret

Ds 28 21.30 h CONCERT D’AMISTAT Taq. 
inv. Blanes

Dg 29  17.30 h AI RATETA, RATETA 6 € Blanes

SETEMBRE
Data Hora Espectacle T Teatre

Dg 24 19 h MATÈRIA DEL TEMPS 10 € Blanes

ESPA
I

ESPA
I
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Dansa

Cinema

Altres

InfantilTeatre Música

Teatre musical / Òpera

DESEMBRE
Data Hora Espectacle T Teatre

Dv 1 21 h ALTA SUCIEDAD gra. Lloret

Ds 2 21 h EL FOTETA DE PALLEROLS inv. Lloret

Ds 2 21 h OCEANS 10 € Blanes

Dg 3  12 h JAN AND JULIA 8 € 
6 € Lloret

Dg 3 19 h OCEANS 10 € Blanes

Dv 8  11 h 
12 h AUPAPÁ 10 € 

8 € Lloret

Dv 8 22.15 h CONCERT DE  
SANTA CECÍLIA 5 € Blanes

Ds 9 19 h CERCANT SANTA CLAUS 6 € Blanes

Ds 9 21 h MASACRE 18 € 
16 € Lloret

Dg 10  17.30 h FEM UN PESSEBRE 6 € Blanes

Ds 16 19 h CONCIERTO 2017 inv. Lloret

GENER 2018
Data Hora Espectacle T Teatre

Dg 7 19 h X CONCERT D’ANY NOU 5 € Blanes

Escena professional Escena familiar / Infantil

Escena localEspai OFF Cinema

Ds 25 18 h RECORDS PER A TU 6 € Blanes

Ds 25 20 h BALNEARI MALDÀ 2 8 € C. Cívic 
Rieral

Dg 26  17.30 h FADES I BRUIXES 6 € Blanes

Dg 26  19 h HAY CUERPOS 
QUE SE OLVIDAN

12 € 
10 € Lloret

Ds 16 21 h TOT ASSAJANT  
PASTORETS I MISTERIS 8 € Blanes

Dg 17 19 h TOT ASSAJANT  
PASTORETS I MISTERIS 8 € Blanes

Dg 17 18 h PASTORETS 6 € Casal 
Obr.

Dj 21 20.30 h EL DIA MÉS CURT inv Casa 
Cult.

Ds 23 19 h NAIXEMENT POP V.1.7 8 € Blanes

Dm 26 18 h PASTORETS 6 € Casal 
Obr.

Dc 27 21 h JOHANN STRAUSS - Lloret

Dv 29 21 h CONCERT DE NADAL 12 € Lloret

ESPA
I
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