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SETEMBRE / DESEMBRE 2022

El teatre de la Costa Brava Sud és un
espai imaginari fruit de la unió dels teatres públics de Blanes i de Lloret de
Mar. Aquest espai neix amb la voluntat
de trobar respostes als paradigmes de
la nostra societat actual.
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ESCENA
PROFESSIONAL

TEATRE · COMÈDIA

Dijous

15 de setembre

20.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 4€
Durada: 90min
Idioma: català

6

ESCAPE ROOM
Cicle Gaudí

Quatre amics. Una habitació. Molts secrets. I una única via de
sortida: la veritat. La comèdia més delirant de la temporada
capgira els plans de dues parelles disposades a passar una gran
nit a una Escape Room. Si volen sortir d’aquest joc tan imprevisible com esbojarrat hauran de posar a prova la seva amistat.
Els ha arribat l’hora de la veritat.
Autoria: Hèctor Claramunt i Joel Joan
Direcció: Hèctor Claramunt
Intèrprets: Joel Joan, Mònica Pérez, Ivan
Massagué i Paula Vives

ESCENA
LOCAL

TEATRE

Divendres

23 de setembre

20.00h

CASA DE ARDALES
A mil kilómetros

“A mil kilómetros” és una obra de teatre original del Taller Municipal de Teatre de Ardales creada a partir de relats i anècdotes
que van esdevenir quan, allà pels anys cinquanta, centenars de
ardaleños i ardaleñas van viatjar a Blanes a la recerca d’un futur
millor.

BLANES

Un recorregut a través de llocs, personatges i moments que formen ja part de la història de Ardales i de Blanes i que van ser el
germen de l’agermanament entre els dos pobles.

Preu: 8€
Durada: 60min
Idioma: català

Autoria i Direcció: Antonio Guerrero
Intèrprets: Mercedes Salcedo, Gloria Vera, Manuel García, Sandra
Moreno, Isabel Pozo, Antonio Martín, Isabel Millán, Lola Muñoz,
Inma Vázquez, Araceli Durán, Justo Muñoz, Serafín Berrocal, Marisa
Domínguez, Marco Quevedo, Patricia María Paz, Paola García, Valeria
Domínguez, Raúl Villalba, Claudia Florido.

Teatre de Blanes

7

ESCENA
FAMILIAR

TEATRE

Diumenge

2 d’octubre

17.30h

BLANES

Teatre de Blanes

Divendres 30 de setembre · 20.45h

INAUGURACIÓ
NOVES
BUTAQUES

UNA DENT SOTA EL COIXÍ
Cia. Poca Cosa Teatre

La Lluïsa és la responsable del magatzem de joguines del ratolí
Martí, el Ratoncito Pérez, la Fada de les Dents i els Angelets. Ella
examina amb detall la dent i pot saber com és aquell infant i tria
el regal que el farà feliç i hi que càpiga sota el coixí.
La Lluïsa fa molts anys que fa aquesta feina. El problema és que
s’està fent gran, es cansa molt i de vegades s’equivoca. Per això
està buscant algú que pugui substituir-la. Troba la Violeta.
Però la relació entre totes dues no serà fàcil, fins que un dia
arriba al magatzem una dent molt especial...

Preu: 7€
Durada: 60min
Idioma: català

+ PRESENTACIÓ
DE LA TEMPORADA

LA NOIA DE LA FOTO I ALTRES HISTÒRIES
Alumnes de l’Aula Municipal de Teatre d’Adults
21.00h (després de la presentació)
Preu: 7€ · Els que tingueu les entrades antigues poseu-vos en contacte abans de l’espectacle amb el Teatre de Lloret
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ESCENA
LOCAL

TEATRE

Diumenge

9 d’octubre
18.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 8€
Durada: 90min
Idioma: català

10

DONES

Grup Miratge

LLORET
ESPAI OFF

CONSERVANDO MEMORIA
El Patio Teatro

Dones és una comèdia amb un llenguatge obert, on les relacions ocultes entre els personatges són la clau de misteris i
enganys (del passat i del present).

TEATRE D’OBJECTES

Divendres

UN DELS MILLORS EXPONENTS DEL TEATRE D’OBJECTES I DEL SEU PODER MÀGIC I EVOCADOR.

Dones, és una reunió d’antigues companyes d’internat en un
col·legi de religioses. Els orígens d’una amistat sorgida en un
marc opressiu.

20.00h

És possible retenir els records? Envasar-los perquè ens acompanyin tota la vida? I quin valor poden arribar a tenir?

Traductora i directora: Dolors Moreno
Intèrprets: Berthe Bourlon és Elena, Aurora
Fernández és Carlota, Maria Ruiz és Luisa,
Margarita Solís és Hortensia, Maria García
és Amelia.

14 d’octubre

LLORET

Mercat Municipal

Preu: 10€
Durada: 45min
Idioma: castellà
Aforament reduït:
80 persones
Espectacle per a
tots els públics
Edat recomanada:
+9 anys

Conservando memoria és un exercici escènic en què a partir
dels records personals i íntims de la companyia, es construeix
una reflexió crítica sobre el record i sobre com conservar la
memòria de les coses quotidianes; d’allò que no surt mai als
diaris ni es recull als llibres d’història, però que, d’alguna manera, ens fa ser qui som. Aquest muntatge, un dels millor exemples
de teatre d’objectes, ha rebut el reconeixement del públic i també de nombrosos premis com el Premi FETEN 2020 a la millor
autoria, el Drac d’Or a la millor dramatúrgia de la Fira de Titelles
de Lleida, així com el Premi del Festival Violeta 2019.
Text, dramatúrgia i direcció: Izaskun
Fernández y Julián Sáenz-López
Repartiment: Izaskun Fernández
Escenografia, il·luminació i vestuari:
Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López
Producció: El Patio Teatro
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ESCENA
PROFESSIONAL

MONÒLEG · HUMOR

Diumenge

16 d’octubre

18.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: 5€
Durada: 1h 45min
Idioma: català

BONA GENT

ESCENA
FAMILIAR

30è ANIVERSARI EL PUNTET
amb Quim Masferrer

HUMOR GESTUAL

UN HOMENATGE AL PÚBLIC DEL CONEGUT PRESENTADOR DEL PROGRAMA EL FORASTER PER CELEBRAR
ELS 30 ANYS DE EL PUNTET.
Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit actors, actrius,
dramatúrgies, 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 espectacle únic i impossible de repetir
perquè el públic n’és el protagonista. En aquest cas el protagonista és El Puntet de Lloret i els seus 25 anys de funcionament. Un protagonista, o millor dit: molts protagonistes, que
escriuran l’argument d’aquesta experiència lloretenca.

Diumenge

16 d’octubre

17.30h

BLANES

LUMIÈRE

amb Txema Muñoz
MAI HAVIA ESTAT TAN DIVERTIT HAVER D’ESPERAR.
Com si fos una pel·lícula de cinema mut, en Txema desitja que
arribi el tren. Mentre no arriba, la seva imaginació anirà més enllà de l’estació on es troba. Una bombeta, una jaqueta i la seva
motxilla el transportaran a un lloc màgic, entranyable i còmic.
Puges al tren?

Teatre de Blanes

Preu: 7€
Durada: 55min
Idioma: català

servei de
CANGURATGE

12
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ESCENA
PROFESSIONAL

CINEMA · COMÈDIA

Dijous

20 d’octubre
20.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 4€
Durada: 85min
Idioma: català

TOSCANA
Cicle Gaudí

Amb un pot ple d’esperma a la butxaca camí a la clínica on l’espera la seva dona per a fer una fecundació in-vitro, en Santi,
un crític culinari d’uns quaranta anys, xoca amb un cotxe que
es dona a la fugida. Buscant ajuda, queda atrapat al restaurant
Toscana, un local amb evidents problemes econòmics on, a
punta d’escopeta, un antic cuiner reclama la seva quitança a
l’amo d’aquest.
Autoria: Pau Durà
Direcció: Pau Durà
Intèrprets: Francesc Orella, Edu Soto,
Malena Alterio, Pau Durà

ESCENA
PROFESSIONAL

MÚSICA

Divendres

21 d’octubre

20.00h

LLORET

Teatre de Lloret

ARBRE

amb Agustí Busom
Agustí Busom, és un cantautor català vinculat a Lloret i que ens
presenta aquesta temporada el seu darrer projecte, Arbre, un
disc que engloba tota una trajectòria vital emmarcada en una
desena de cançons que pretenen ser arrels, tronc i capçada.
Mentre que les arrels mantenen l’essència característica de
l’autor fins al 2012, el tronc és tot el procés de gravació, un retrobament amb amics de professió, un creixement personal que
es ramifica en cançons, que a la fi dibuixen la capçada d’un arbre viu.

Preu: 10€
Durada: 75min
Idioma:
espectacle amb
cançons en català,
castellà i anglès

servei de
CANGURATGE
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ESCENA
PROFESSIONAL

TEATRE · COMÈDIA

Divendres

21 d’octubre

21.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 21€
Durada: 90min
Idioma: català

UNA TERÀPIA INTEGRAL
Magnètica Management

En Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs intensiu
de quatre setmanes per aprendre a fer pa. Hi ha poques places
i bufetades per apuntar-s’hi.
Els alumnes que s’hi inscriuen volen aprendre a fer pa, però el
mètode parteix d’una simple i estranya premissa: “Per fer un
bon pa, no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc, per fer
un bon pa, cal estar bé amb un mateix.” Així de simple.
Autoria: Cristina Clemente i Marc Angelet
Directors: Marc Angelet i Cristina Clemente
Intèrprets: Abel Folk, Àngels Gonyalons,
Roger Coma i Laura Porta

ESCENA
LOCAL

L’AMBIGÜITAT
DE LES FLORS
Cia. Ja Cobrarem

TEATRE

Dissabte

22 d’octubre
18.00h i 21.00h

LLORET

A un racó de Central Park es fan obres de reparació del clavegueram. Va passant la gent de tota mena i tots coincideixen en
un tema central: la fi del món.
Se sap com comença, però ni els actors/actrius, més de 40,
saben com acaba.
Toca riure una estona.

Teatre de Lloret

Preu: Gratuït
amb invitació
fins a completar
aforament.
Idioma: català

servei de
CANGURATGE
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ESCENA
LOCAL

BALL

Dissabte

22 d’octubre
20.00h

BLANES

Teatre de Blanes

VIVIR

Danstudio Escola de Dansa
“Vivir” no es solamente un espectáculo de danza flamenca
para familias y amigos de los alumnos, es una representación
de la escuela de danza Danstudio dirigida por la profesora y
bailaora Carmen Cotano. Donde se podrá reconocer diferentes palos del flamenco como bulerías, tangos, alegrías de Cádiz y mucho más.
Artistas: Flamenco Cotano
Artista invitada: Imperio Reina

ESCENA
LOCAL

NO SOLO DUELEN
LOS GOLPES
Plataforma Dones

AUTOFICCIÓN

Dijous

27 d’octubre
19.00h

BLANES

Teatre de Blanes
Preu: 6€
Durada: 90min

L’espectacle teatral ‘No solo duelen los golpes’ narra la vivència personal de l’actriu, comunicadora i activista feminista
Pamela Palenciano en la seva primera relació afectiva. Una
relació que es va tornar violenta amb el pas dels sis anys que
va durar.
Direcció: Dario Valtancoli
y Pamela Palenciano
Autoria: Pamela Palenciano
Intèrprets: Pamela Palenciano

Preu: gratuït
Durada: 90min
Edat recomanada:
a partir dels 14 anys

18

19

ESCENA
FAMILIAR

L’ODISSEA DEL
RIURE PERDUT
Cia. Teatre Mòbil

TEATRE

Diumenge

30 d’octubre

17.30h

BLANES

Teatre de Blanes

RIURE PER LES BUTXAQUES, RIURE PELS COLZES...
QUI MAI NO RIU, MAI VIU!
Al país de Bufilàndia ha desaparegut el riure. El Rei Pepet i el
seu Bufó inicien el viatge per recuperar-lo i tornar l’alegria al
seu poble.
Comença l’aventura! Un viatge ple d’humor i fantasia. Un espectacle d’humor perquè rigui tota la família!
Com més serem més riurem!

Preu: 7€
Durada: 55min
Idioma: català

ESCENA
LOCAL

TEATRE

Dilluns

31 d’octubre
20.00h

Dimarts

1 de novembre

18.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: Venda d’entrades a EL PUNTET
10€ general
7€ entrada jubilats
Idioma: català

ANIREM TOTS CAP AL CEL
Sempre anem tard

Anirem tots cap al cel no és una obra de teiatru. És el resultat
d’una de les millors teràpies del món: el riure. I és que aquella
colla d’eixelebrats, irreverents i pocavergonyes que fa només
25 anys es van trobar a la residència L’edat més bella, ara
s’han retrobat per recuperar aquells antics personatges que
no han acabat mai d’abandonar del tot.
Algú podria pensar que és una peça que no s’allunya de mostrar els mateixos estereotips de sempre però justament és
amb la manera com ens relacionem amb aquests estereotips,
des de l’acceptació, el respecte i la llibertat que pretenem presentar-vos una obra fresca, dinàmica i sobretot tolerant.
Actors: Cristina Relat, Jordi Masgrau, Cesca Comas, Josep Sagalés,
Roser Robert, Sammy Expósito, Carme Fullà, Marta Fontanini, Javi
Villasante, Olga Arroyo, Judith Vilar, Rosa Relat.
Direcció i Community Manager: Cristina Relat
Guió: Rosa Relat
Tècnic de llum, so i fx: Javi Vilasante

servei de
CANGURATGE
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ESCENA
PROFESSIONAL

EL MAR: VISIÓ D’UNS NENS
QUE NO L’HAN VIST MAI

ESCENA
LOCAL

de Xavier Bobés i Alberto Conejero

AAVV Mas Enlaire

Producció del Teatre Nacional de Catalunya
DIFERENTS ACTIVITATS
TEATRE DOCUMENTAL

Divendres

4 de novembre

20.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: 14€
Durada: 65min
Idioma: català i
castellà
Edat recomanada:
+14 anys

«SI CONSEGUIMOS QUE UNA GENERACIÓN, UNA SOLA
GENERACIÓN, CREZCA LIBRE EN ESPAÑA, NADIE LES
PODRÁ ARRANCAR NUNCA LA LIBERTAD».
La lengua de las mariposas

5 de novembre

Aquesta és la història d’una promesa que no es va poder complir, la que va fer un mestre als seus alumnes. El mestre era
Antoni Benaiges. Els alumnes eren els nens i nenes de l’escola
rural de Bañuelos de Bureba, un poble de la província de Burgos.

Teatre de Blanes

La promesa la va fer un dia d’hivern de l’any 1936. Els va prometre el mar. El mestre els promet que aquell mateix estiu els
portarà a Catalunya perquè coneguin el mar. La promesa del
mestre ja no es podrà complir per l’inici de la Guerra Civil.

FESTIVAL BENÈFIC
PEL CÀNCER INFANTIL

Dissabte

Actuacions de diferents entitats locals.
L’import recaptat es destinarà a l’Hospital Sant Joan de Déu.

20.00h

BLANES

Preu: 7€
Durada: 90min

La peça –fruit de la nostra primera trobada com a creadors–
proposa un dispositiu en el que els objectes, el poema i el material documental conviuen sense jerarquies.
Direcció: Xavier Bobés i Alberto Conejero
Dramatúrgia: Alberto Conejero, a partir de textos de les nenes i nens
de l’escola de Bañuelos de Bureba, del seu mestre Antoni; Benaiges,
Marina Garcés i Alberto Conejero.
Intèrprets: Xavier Bobés i Sergi Torrecilla
Fotografia: David Ruano i Sergi Bernal

servei de
CANGURATGE
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ESCENA
PROFESSIONAL

MÚSICA

Diumenge

6 de novembre

19.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 6€
Durada: 55min

LUCAS MARTÍNEZ PROJECT
Traces of Memory

Lucas Martínez Project compta amb quatre músics de renom
internacional dins de l’escena de jazz a Europa. El projecte s’inicià al 2016 a la ciutat d’Amsterdam on els quatre membres del
grup es van conèixer mentre estudiaven un màster al Conservatorium Van Amsterdam.
Aquest 2022 publica el seu nou disc, Traces of Memory (Seed
Music), al costat del guitarrista Ashton Sellars i amb col·laboracions com les de l’Alba Careta. Serà el quart àlbum del saxofonista, que ell mateix descriu com ‘Un catàleg de melodies que,
en sentir-les i tocar-les, em transporta als moments en què les
vaig compondre, a allò que he viscut i allò que he sentit’.
Autoria: Lucas Martínez
Intèrprets: Lucas Martínez – saxo; Roger
Santacana – piano; Giuseppe Campisi –
contrabaix; Lluís Naval - bateria

ESCENA
PROFESSIONAL

MONÒLEG · COMÈDIA

Divendres

11 de novembre
20.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: 22€
Durada: 1h 20min
Idioma: català

MÀSTER XOF
Amb Joan Pera

JOAN PERA ENS PRESENTA UNA COMÈDIA CULINÀRIA
PER A GURMETS DE L’HUMOR.
Amb el restaurant ple a vessar, JOAN PERA, amo i cap de cuina de La Perdiueta Eixerida, acaba de saber que la seva família
vol tancar i vendre el restaurant amb l’excusa d’una jubilació
que mai no ha volgut. Emprenyat i decebut es tanca a la cuina i
decideix, sense ajuda de ningú, preparar un particular i divertit
menú degustació per demostrar que encara està en forma.
Darrere els fogons, amb simpatia, entre rialles i complicitats,
el nostre MÀSTER XOF prepararà per a tots nosaltres un menú
d’aquells que agraden a tothom... Però aquesta nit, i per sorpresa, hi haurà dos misteriosos comensals que el trauran de
polleguera. S’haurà de retirar o continuarà sent el cuiner de les
rialles de tota la vida?
Autor: Joan Pera
Direcció: Enric Llort
Assessor còmic: David Olivares
Repartiment: Joan Pera

servei de
CANGURATGE
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ESCENA
LOCAL

TEATRE

12 de novembre
21.00h

13 de novembre
18.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: 7€
Venda d’entrades a
El Puntet
Idioma: català

LLORET KM0

Agrupació Teatral Casal de l’Obrera
Torna el popurri amb cançons noves i acompanyats de diverses actuacions musicals i d’humor. Moltes cares noves que
acompanyaran als ja habituals.

ESCENA
FAMILIAR

TEATRE + TITELLES

Diumenge

13 de novembre
17.30h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 7€
Durada: 50min
Idioma: català

JOC DE CADIRES
40 anys Rialles

Tal dia com avui fa 40 anys, un grup de blanenques i blanencs
intrèpids amants de la cultura i el teatre els preocupava la falta d’espectacles familiars professionals a Blanes, així que es
varen unir per incorporar-se a un moviment que havia nascut
durant la transició: el MOVIMENT RIALLES CATALUNYA! Així es
va fundar l’Associació Rialles de Blanes i, des de llavors, els espectacles familiars mai han fallat. Vine a celebrar amb nosaltres
aquesta fita, ja que sense tu Rialles no seria possible!
I a continuació, la companyia CAL Teatre ens oferirà el seu espectacle JOC DE CADIRES: Una família s’asseu a taula. Cadascú
ocupa la seva cadira i el seu lloc, com s’ha fet sempre. I ningú
es pregunta qui li va assignar aquest lloc ni perquè, com passa
amb les coses que simplement són “així”. Però què passaria si
un dia algú s’asseu en un lloc diferent al que li toca?
JOC DE CADIRES parla sobre la relació entre les persones i les
cadires i com el lloc que ocupem condiciona el nostre punt de
vista: tot depèn de la cadira des de la que es miri.

26
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ESCENA
PROFESSIONAL

MONÒLEG · COMÈDIA

Dijous

17 de novembre
20.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: 14€
Durada: 1h 20min
Idioma: català i
castellà

¿SÍ O NO?

ESCENA
PROFESSIONAL

Amb Bruno Oro
UNA COMÈDIA HILARANT I EMOTIVA QUE FA QUE
AQUEST ESPECTACLE NO SIGUI EL CLÀSSIC STAND UP.
Un monòleg còmic dirigit per Alejo Levis (Inmortal) que parla
sobre l’art de perdre’s, en via d’extinció en un món amb pressa que només busca l’eficàcia, i en el qual Googlemaps ens
marca el camí, Spotify ens diu què escoltar, i Tinder qui ens
pot agradar.
Un monòleg en el qual el mateix Bruno Oro s’anirà perdent al
llarg de 90 minuts mentre ens intenta explicar una anècdota
real que li va passar en el seu primer viatge a NY, i que il·lustra
perfectament la seva nostàlgia per aquests temps en els quals
ens permetíem improvisar.
Text i interpretació: Bruno Oro
Direcció i vídeo: Alejo Levis

CINEMA · DRAMA

Dijous

17 de novembre
20.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 4€
Durada: 120min
Idioma: català

ALCARRÀS
Cicle Gaudí

Després de vuitanta anys conreant la mateixa terra, la família
Solé es reuneix per a realitzar junts la seva última collita.
Els Solé. Una família de pagesos, agricultors en Alcarràs, als voltants de Serós, a Lleida, la Catalunya profunda. Conviuen i viuen
de la terra tres generacions, on està l’avi Rogeli, que recorda
com van amagar als Pinyol, una família de terratinents, durant
la guerra civil espanyola. Com a resultat d’aquesta protecció,
els van permetre conrear un tros de terra com a pròpia, però el
temps ha passat, i ara un descendent de la família reclama la
propietat per a plantar un camp de panells solars, aquesta forma d’energia li pot procurar una bona quantitat de diners. Ofereix com a compensació gestionar el manteniment, una cosa de
la qual no vol sentir parlar Quimet, que sempre ha viscut de les
collites. En qualsevol cas, hauran de preparar-se per a recol·lectar l’última collita.
Autoria: Arnau Vilaró, Carla Simón
Direcció: Carla Simón
Intèrprets: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert Bosch,
Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós, Berta Pipó

servei de
CANGURATGE
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ESCENA
LOCAL

TEATRE

Dissabte

19 de novembre
19.00h i 21.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 10€
Durada: 55min

30

PDEPANELLETS
Xiroia

És una nova col·laboració entre els grups de teatre Xiroia i El
Mirall de Blanes. Si la primera ens va aplegar la poesia (B de
Boesia) aquesta vegada hem engegat un muntatge en el que
la cuina i la gastronomia són l’embolcall per explicar-vos mitja
dotzena de vivències i anècdotes personals. Més o menys
interessants, més o menys emotives, més o menys divertides,
però verdaderes.
Teatre de proximitat, sense personatges i sense quarta paret.
Direcció i dramatúrgia: Josep Alum
Autoria: Actors de Xiroia-Mirall
Intèrprets: Fina Puig, Anna Torruella, Roser
Álvarez, Núria Baldrich, Xavier Márquez,
Jaume Claret

ESCENA
LOCAL

MÚSICA

Diumenge

20 de novembre
18.00h

BLANES

CONCERT SOLIDARI GOSPEL
Fil de Gospel

FildeGospel és un cor de gospel amb una llarga experiència
en directes originals i potents. Amb una posada en escena
espectacular, fa gaudir d’aquest gènere musical amb un repertori que viatja des de l’espiritual negre, tot passant per les
variants més tradicionals com el gòspel africà i finalment, un
estil més modern.
Director i arranjaments: Rubèn Espinosa

Teatre de Blanes

Preu: 10€
Durada: 90min
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ESCENA
FAMILIAR

EL MEU PRIMER FESTIVAL
DE CINE 15a edició
Cineclub Adler

ESCENA
PROFESSIONAL
CINEMA

Dilluns

PROPOSTA FAMILIAR

Diumenge

20 de novembre
17.30h

FESTIVAL DE CINEMA PER A NENS I NENES DE 2 A 12 ANYS.
Una oportunitat per descobrir un cinema singular, inèdit i
d’arreu del món. El festival torna amb força a Lloret de la mà
del Cineclub Adler.

21 de novembre

20.00h

LLORET

Teatre de Lloret

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: Entrada gratuïta amb invitació
fins a completar
aforament
Idioma: català

Preu: Entrada
gratuïta fins a completar aforament
Idioma: 1952
VO Cast

EL COLOR DE TUS OJOS

Homenatge a Joan Agustí Albà ‘L’Artista’
María, que va perdre de molt petita als seus pares en un naufragi, és adoptada per l’àvia de Jorge, jove pescador de Lloret.
Malgrat ser criats com a germans, amb el temps neix en ells la
llavor de l’amor.
Un romanç tràgic que convida a viatjar en el temps en que
Lloret de Mar era una vila marinera. Un curt de 24 minuts de
durada de Producciones Rosal, amb guió de Nina Martín en el
que actuà com a protagonista el lloretenc Joan Agustí Albà
conegut popularment com “l’Artista”.
Amb la presència d’Anna Maria Agustí, Nina.
Presenta l’acte: Josep Puigbó
Amb la participació del crític de cinema, Àlex Gorina
Organitza Rescat films, amb el suport de l’Arxiu, Nina Acadèmia
i Teatre de Lloret.
Guió: Nina Martín
Direcció: Josep Maria Rosal d’Argullol
Productora: Producciones Rosal
Personatges principals: María: Nina Martín · Jorge: Joan Agustí
i Albà, L’Artista · Abuela: Carmen Cepillo · Juan: Antonio Nadal

Organitza Rescat films

Amb el suport de l’Arxiu,
Nina Acadèmia i Teatre de Lloret

32
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LLORET
ESPAI OFF

EXIT THROUGH
THE GIFT SHOP

ESCENA
PROFESSIONAL

Espectacle de Carla Rovira
TEATRE

Divendres

25 de novembre
19.00h i 21.00h

LLORET

Museu de Can Saragossa

Preu: 12€
Durada: 50min
Idioma: català
Aforament reduït:
40 persones
Espectacle itinerant
sense cadires

TEATRE

COM TIPIFIQUEM TOTES AQUELLES EXPERIÈNCIES QUE
NO S’ADSCRIUEN AL MODEL D’ÈXIT DE GESTACIÓ?
La peça vol analitzar la rellevància del concepte d’èxit en els
processos de gestació i maternitat. Una dramatúrgia que posa
en relleu com confrontem els possibles obstacles quan el nostre
objectiu és aconseguir la nostra criatura, el nostre souvenir. Tot
plegat, per detectar, legitimar i visibilitzar quines noves realitats
emergeixen de relacionar-nos amb la possibilitat del fracàs. Un
dispositiu escènic desenvolupat com un espai museístic, on interactuen públic i intèrpret.
Dramatúrgia i interpretació: Carla Rovira Pitarch
Espai lumínic i escenografia: Manoly Rubio Garcia
Amb la complicitat de Terrassa Arts Escèniques, Fabrica de Creació
Fabra i Coats, Ajuntament de Lloret de Mar i Ajuntament de Figueres.
Amb el suport de: Suport a la Creació FiraTàrrega
DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES
DONES · Amb el suport de l’Associació de Dones L’Aurora.

Dissabte

26 de novembre
21.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 15€
Durada: 75min
Idioma: català

BUFFALO BILL
Bitò

Buffalo Bill va ser un intrèpid explorador i caçador de búfals, conegut per les seves proeses en les anomenades guerres índies
dels EEUU. Quan els nadius nord-americans van ser vençuts i
confinats en reserves, va muntar un circ amb els supervivents
de la tragèdia, on ell era el protagonista i sense saber-ho va
inventar un gènere: el western. Al 1889 va actuar a Barcelona
i les cròniques diuen que no va despertar gaire entusiasme
als barcelonins. Una reconeguda periodista barcelonina dels
nostres dies, fa una entrevista pòstuma en exclusiva al mateix
Buffalo Bill per parlar de tot plegat.
Autoria: Ramon Madaula
Directors: Mònica Bofill
Intèrprets: Ramon Madaula i Raquel Sans

servei de
CANGURATGE
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ESCENA
PROFESSIONAL

MÚSICA

Dissabte

26 de novembre
20.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: Gratuït fins a
completar aforament

VIENTO DEL NORTE

Concert Clon de Tardor. Grup tribut
a Mocedades i El Consorcio
HOMENATGE A UN DELS GRUPS HISTÒRICS DEL
POP ESPANYOL.

ESCENA
FAMILIAR

TEATRE MUSICAL

Diumenge

27 de novembre

Quatre músics i quatre veus s’han unit per retre homenatge
a la història musical de Mocedades, El Consorcio i Sergio y
Estíbaliz i també al carismàtic, mític i inconfusible compositor
Juan Carlos Calderón, des del respecte i l’admiració. VIENTO
DEL NORTE està format per les veus d’Ernesto González / Toni
Carlo / Ingrid Morral /Lucía Salcedo, dirigits pel pianista Luigi
Ferraro/ el baixista Cesar Garrido / bateria Michel Salcedo i
guitarra David García.
Aquest espectacle forma part de la gira internacional “TOUR
SOBREVIVIREMOS 2021/22”

17.30h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 7€
Durada: 60min
Idioma: català

LA CAPUTXETA VERMELLA
Cia. Dream Teatre

Ens situem als voltants de 1920. La Caputxeta i la seva mare
viuen als afores de París prop de l’àvia que viu feliçment en una
caseta al mig del bosc; un indret protegit on hi habiten animals
salvatges, sobretot llops...
Un dia, la mare deixa que la caputxeta vagi a veure a la iaia tota
sola. A mig camí es topa amb un llop que li assegura que és
vegetarià, i encara que primer desconfia d’ell, acaben fent-se
bons amics. La mare, l’àvia i el guardabosc no creuen en llops
vegetarians i li prohibeixen apropar-s’hi, així que la nena i el llopet decideixen veure’s d’amagat. Però la història es complica.
Un home de negocis sense escrúpols vol transformar el bosc en
una urbanització, i per aconseguir-ho necessita demostrar que
els llops no s’han de protegir; són animals ferotges que ataquen
i es cruspeixen a la gent, sobretot nenes i nens...
La caputxeta està en perill? El llop és vegetarià... o no?

servei de
CANGURATGE
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ESCENA
FAMILIAR

ESPECTACLE MUSICAL

Diumenge

27 de novembre
17.30h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: a partir de 12€
Idioma: castellà

38

CANTA Y BAILA SIN PARAR
Concert Tribut Cantajuegos

“Canta y baila sin parar” és un espectacle musical divertit basat
en un ampli repertori musical. Un show participatiu ple d’interacció amb el públic on grans i petits podran participar i passar-ho molt bé, envoltats de grans cançons i personatges.
En aquest espectacle, el Grupo Súper Éxitos organitzarà una
gran festa, la millor de tots els temps, però necessitarà l’ajuda
de tots els seus amics i sobretot de la Fada dels Somnis, per tal
que la festa surti a la perfecció. Podreu veure en escena a Mickey Mouse, Stuart el Minion, la Vaca Lechera, la Ardilla Dilla,... I
molts personatges més!
Programació externa al Teatre de Lloret.

ESCENA
FAMILIAR

TEATRE · PALLASSOS

Diumenge

4 de desembre
17.30h

ARA VE NASDAL

El Replà Produccions
Falten pocs dies per a les festes de Nadal i els encarregats del
teatre treballen, a bon ritme, per a deixar-ho tot a punt per
les activitats nadalenques. Un dia reben la visita inesperada
d’una turista molt singular que farà que visquin un Nadal molt
diferent.etarià... o no?

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 7€
Durada: 50min
Idioma: català
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ESCENA
PROFESSIONAL

COMÈDIA DRAMÀTICA

Divendres

9 de desembre
20.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: 14€
Durada: 1h 10min
Idioma: català

MONOPOLI

ESCENA
PROFESSIONAL

de Mar Monegal
UNA NOVA COMÈDIA DRAMÀTICA SOBRE LA GENERACIÓ PERDUDA.
La bombolla immobiliària i les crisis econòmiques encadenades, han deixat el Pol i la Montse en una situació incerta, molt
lluny de les expectatives que tenien fa vint anys quan eren universitaris i compartien pis d’estudiants.
El Pol i la Montse són el prototip d’una generació que es va
criar en analògic per viure en digital, una parella de joves-vells,
que quan comença a trobar un cert equilibri, rep una carta on
els notifiquen que se’ls ha acabat el contracte de lloguer i que
tenen tres mesos per buidar el pis i tornar les claus.
MONOPOLI és un espectacle que interpel·la directament al públic, una partida vibrant i demolidora que reflexiona sobre el
valor de l’individu, els límits de la llibertat i com el capitalisme
modifica les relacions humanes.

POESIA · MÚSICA

Diumenge

11 de desembre
19.00h

BLANES

Teatre de Blanes

LA TIERRA Y EL BARRIO
Amb Hugo Martínez

Gira en viatge constant, el planeta. La vida mou, es mou, habita abastant-ho tot i l’univers sencer cap en una tassa de cafè.
Continuem girant. A l’altre costat del món és de nit i algú balla,
algú mira, algú mor. Al costat de casa, algú mor, algú mira, algú
balla, és de dia.
Cant: Ana Alfaro
Poesia: Danilo Facelli
Guitarra: Hugo Martínez

Preu: 6€
Durada: 60min
Idioma: català

Autora: Mar Monegal · Direcció: Mar Monegal i Josep Galindo
Intèrprets: Eduard Buch i Sara Espígul · Audiovisuals: Toni Roura
Espai: Josep Galindo i Artplay · Il·luminació: Anna Espunya
Moviment: Aina Torné · So i Qlab: Èric Rufo
Fotografies: MW Fotografia · Producció: Eòlia I+D
TEXT GUANYADOR DEL X COMBAT DE DRAMATÚRGIA
DE TEMPORADA ALTA 2020

servei de
CANGURATGE
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FEM
DANSA

30 ELEFANTS SOTA
UN PARAIGÜA
Cia. La Petita Malamuga

DANSA

FEM
DANSA

Diumenge

11 de desembre
11.00h i 12.30h

LLORET

escenari Teatre de Lloret

Una jornada dedicada a la dansa amb
espectacles familiars i per a tots els públics.
Fem Dansa és una iniciativa que va néixer el 2016, liderada per
l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC)
amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Un projecte que porta 6 anys creant un circuit de
municipis compromesos a programar dansa i activitats formatives relacionades. L’objectiu és crear un escenari a Catalunya
amb oportunitats per a la recerca, la creació i la producció de
dansa, així com la seva difusió, visibilitat i socialització i, de l’altra, permetre que la ciutadania s’atansi a la dansa com a disciplina artística.

ESCENA
PROFESSIONAL

Preu: 7€ (5€ per la
compra de 4 entrades)
Durada: 35min
Idioma: català
Espectacle
per a nadons
Espectacle recomanat
per la Red de Teatros

UN ESPECTACLE SENSE COMPLEXES PER A NENS I
NADONS SENSIBLES ON LA DANSA, LA NARRACIÓ I LA
MÚSICA VINCULEN ADULTS I NADONS EN EL MÓN DE
LES EMOCIONS.
Un vell mariner. Fa molts anys. Vaixell petit. Setmanes al mar.
Descobrir, diuen que per primera vegada, una terra fora de
qualsevol brújula. Ovalada, llargaruda i desdibuixada. Un espectacle sense complexes per a nens i nadons sensibles. El
moviment, la narració i la música vinculen adults i nadons en
el món de les emocions.
Direcció artística: Albert Vilà i Eva Vilamitjana
Guió i narració: Albert Vilà
Intèrpret: Eva Vilamitjana
Vestuari: Eva Vilamitjana i Albert Vilà
Escenografia: Albert Vilà
Producció: La petita malumaluga i Percussity Ltd
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Ministerio de Cultura i L’Estruch Sabadell

DANSA

Diumenge

11 de desembre

Companyia especialitzada en propostes d’arts escèniques per a nadons i primera infància (0-5 anys)

LLORET

Els municipis que participen en aquesta edició del Fem Dansa
són: Argentona, Cambrils, Celrà, La Garriga i Lloret.
VENDA D’ENTRADES AL WEB www.teatredelloret.cat
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FEM
DANSA

DANSA

Diumenge

11 de desembre
12.00h

LLORET

Pl. Germinal Ros

Preu: gratuït
Durada: 33min
Idioma: català
Espectacle
per a tots els
públics

CONSEQÜÈNCIES
Cia. Moveo

UN ESPECTACLE IRÒNIC I ALEGRE SOBRE LA POSSIBILITAT DE SER INCOHERENT, ARRIBAR TARD, ESTAR
FORA DE LLOC I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES.
CONSEQÜÈNCIES, guanyadora del Premi Moritz FiraTàrrega’17 a la Millor Estrena d’Arts de Carrer, és un espectacle per a tots els públics que explora a través del
moviment les relacions entre realitat i ficció en la nostra vida quotidiana i en el temps accelerat en què vivim.
Guanyadora del Premi Moritz FiraTàrrega 2017 a la Millor Estrena d’Arts de Carrer, Conseqüències és un espectacle per a
tots els públics que explora, a través del moviment, les relacions entre realitat i ficció en la nostra vida quotidiana i en el
temps accelerat en què vivim. Un treball irònic i alegre sobre la
possibilitat d’estar desubicat, desfasat, d’anar un temps tard...
i sobre les conseqüències que en resulten.
Direcció: Stéphane Lévy · Intèrprets: Siziana Reiser, Xavier Palomino/
NeilorMoreno, Agnès Jabbour, Pino Steiner i Adrià Viñas · Projecte
produït dins del marc de Suport a la Creació de Fira Tàrrega i el
Festival Internacional de Teatro de Rua Imaginarius (Portugal) · Amb
el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i del CC Barceloneta.
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FEM
DANSA

DANSA

Diumenge

11 de desembre
18.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: 7€ (5€ per la
compra de 4 entrades)
Durada: 60min
Idioma: català
Edat recomanada:
+ 5 anys

MARÚNICA

Cia. Roberto G. Alonso
UN VIATGE INICIÀTIC, POÈTIC I LÚDIC PER ENDINSAR-NOS EN EL MÓN DE LA FASCINANT PINTORA DE
LA GENERACIÓ DEL 27 MARUJA MALLO.
Marúnica ens proposa un viatge iniciàtic, poètic i lúdic per
endinsar-nos en l’univers pictòric i vivencial d’aquesta artista
universal. La seva variada obra és el vehicle idoni per connectar amb l’imaginari dels infants. Què millor, doncs, que transformar-la en moviment per crear un espectacle sorprenent i
visual que desperti la creativitat de nenes i nens.
“Em dic Maruja i sóc única, a partir d’ara anomeneu-me Marúnica” (Maruja Mallo)
Autoria, direcció i coreografia: Roberto G. Alonso
Intèrprets: Laura Marsal, Idu Massa, Marta Serret i Laia Vancells
Autoria i direcció musical: Jordi Cornudella
Escenografia i il·luminació: Roberto G. Alonso i Tony Murchland
Vestuari i atrezzo: Roberto G. Alonso i Víctor Peralta
Col·laboració: Ajuntament de Castelldefels, Sant Andreu Teatre (SAT!)
Amb el suport: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona
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ESCENA
PROFESSIONAL

CINEMA · COMÈDIA

Dijous

15 de desembre
20.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 4€
Durada: 99min

LA VOLUNTARIA
Cicle Gaudí

ESCENA
PROFESSIONAL

UNA PEL·LÍCULA DE NELY REGUERA
Cansada de la seva vida de jubilada, i de comparar-se amb les
seves amigues que són àvies, Marisa (Carmen Machi) decideix
viatjar a un camp de refugiats grec on, al seu parer, necessiten
a gent exactament com ella. En arribar allí, descobreix una realitat que no hauria pogut imaginar i que li porta a explorar els
límits entre l’amor i la necessitat de sentir-se útil.
Autoria: Nely Reguera, Eduard Solà,
Valentina Viso
Direcció: Nely Reguera
Intèrprets: Carmen Machi, Itsaso Arana,
Dèlia Brufau, Arnau Comas, Yohan Lévy,
Henrietta Rauth

MÚSICA

Divendres

16 de desembre

20.00h

LLORET

Teatre de Lloret

CONCERT DE NADAL

Amb el Cor de la Cambra de la
Diputació de Girona · O Magnum
Mysterium
CONCERT ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE
LA MÚSICA DE LLORET
Aquest concert està dedicat a la música relacionada amb el Nadal.
D’una banda motets que fan referència al misteri del naixement
i a la Verge i d’una altra una selecció de música nadalenca amb
especial atenció a les obres del compositor gironí Francesc Civil.
Organitza: Amics de la Música de Lloret

Preu: Entrada
gratuïta fins a completar aforament
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ESCENA
LOCAL

MÚSICA

Dissabte

17 de desembre

19.00h

LLORET

Teatre de Lloret

Preu: 12€
(venda d’entrades a
El Puntet o a
l’Estanc Nº5: c/ Girona, 39
més informació:
arsnovalloret@gmail.com)

CONCERT DE NADAL
Cor ArsNovaLloret

NADAL SIMFÒNIC ÉS UN CONCERT QUE AMALGAMA EL
CANT CORAL AMB LA MÚSICA SIMFÒNICA PER DONAR UNA
ALTRA DIMENSIÓ A DOS ESTILS MUSICALS BEN DIFERENTS.

ESCENA
PROFESSIONAL

TEATRE

Diumenge

Per una part, vestirem de gal·la un feix de cançons de l’icònic
grup anglès The Beatles. Un grup que, amb els seus looks, estil
i declaracions, van influir cultural i musicalment en la societat
de l’època i que, fins i tot molts anys després de la seva dissolució, continuen essent vigents arreu del món.

18 de desembre

Per una altra part, també farem una breu pinzellada a algunes de les BSO més conegudes de la història del cinema que,
de ben segur, reconeixereu d’immediat en sentir les primeres
notes. Entre altres, hem triat dos temes amb els que rememorarem a dos dels grans compositors d’aquest gènere que ens
han deixat recentment: Ennio Morricone i Vangelis.

Teatre de Lloret

18.00h

LLORET

Preu: 22€
Durada: 90min
Idioma: català

L’ORENETA

De Guillem Clua amb
Emma Vilarasau i Dafnis Balduz
L’ATEMPTAT ISLAMISTA I HOMÒFOB EN UN BAR GAI
DE MIAMI INSPIRA UN TEXT COMMOVEDOR DE GUILLEM CLUA QUE JA S’HA ESTRENAT A 15 PAÏSOS.
La senyora Amèlia, una professora de cant, rep a casa seva un
home jove que vol millorar la seva tècnica vocal per cantar al
memorial de la seva mare morta recentment. Ben aviat descobrim que la cançó triada, “L’Oreneta”, té un significat especial
per als dos personatges, que aniran desgranant detalls del seu
passat, marcat per un atemptat terrorista de signe islamista
que va patir la ciutat l’any anterior.
Autor: Guillem Clua
Direcció: Josep Maria Mestres
Intèrprets: Emma Vilarasau i Dafnis Balduz

Estem segurs que la fusió entre els estils musicals, el cant coral i l’orquestra en directe, faran que la MÚSICA en majúscules
estigui present al llarg de tot el concert per gaudir junts d’un
bon espectacle!

servei de
CANGURATGE
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ESCENA
LOCAL

MÚSICA

Diumenge

18 de desembre
18.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 8€
Durada: 90min
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RECORDS PER A TU
Nabac

Grup NABAC presenta el seu nou espectacle de música, 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
estat importants a les nostres vides.
Direcció: Neus Bovet
Intèrprets: Alba Estragué, Angel Picó, Angels Galera, Carme
Sánchez, Cristina Martínez, Esteban Vega, Fina Rodríguez, Fina
Ruiz, Francesc Meca, Joaquín Rodríguez, José María Vázquez, Lola
Zapata, Luis Dombon, Margarita Mena, Mari Carmen González, María
Luisa Ortega, Pol Segura, Rosa Martínez, Salvadora García, Susana
Vázquez.

ESCENA
PROFESSIONAL

MÚSICA

Divendres

30 de desembre
20.00h

BLANES

Teatre de Blanes

Preu: 15€
Durada: 90min

CINEMA & BIG BAND
SBB Selva Big Band

Les millors bandes sonores i els temes més emblemàtics de
les pel·lícules més representatives de la història del cinema.
Des de Casablanca (1942) fins a La La Land del 2016 passant
per 007 James Bond, Cabaret (1972), 2001 A Space Odyssey
(Una Odissea a l’Espai) (1968), Yelow Submarine (1968), Chicago (2002), des de Breakfast at Tiffanys (Esmorçar amb diamants 1961), i així fins a 18 pel·lícules.
Autoria: Francesc Gener Rius
Directors: Ramon Alsina Sureda
Intèrprets: Sandra Fernández (veu solista), Pau Antúnez (trompeta),
Jordi Fontanillas (trompeta), Dan Posen (trompeta), Ferran Reig
(trombó), Jaume Feliu (trombó), Anna Serra (trombó), Jaume
Torroella (saxo alt), David Nuri (saxo tenor), Ramon Alsina (saxo
tenor), Jordi Casas (saxo baríton), Pep Prat (piano), Joan Solà
(contrabaix) i Ferran Guillamet (bateria).
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SERVEI
DE
CANGURATGE
AL TEATRE DE LLORET

Gaudeix del teatre amb el nostre servei de monitors gratuït durant les funcions. Destinat a famílies amb fills de 3
a 12 anys.
Inscripcions a www.teatredelloret.cat

servei de
CANGURATGE
Te
a

t re d e L l o r e

t

COM PUC SABER SI L’OBRA QUE VULL VEURE
OFEREIX AQUEST SERVEI?
Troba el següent distintiu en aquelles actuacions
on el Teatre de Lloret pot oferir-te el servei de
canguratge. Després només caldrà que t’inscriguis gratuïtament per gaudir-lo.

Servei ofert per la Regidoria d’Igualtat i el Teatre de Lloret, amb el suport de la Conselleria
d’igualtat i Feminismes.
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Aquesta temporada tornen les sessions
de Cineclub i FilmoXarxa amb:

GAUDEIX DEL
CINEMA CICLE GAUDÍ
CADA TERCER DIJOUS DEL MES
Et portem el nostre cinema més a prop de casa!
Cada mes, una pel·lícula de producció catalana i d’estrena
molt recent a un preu molt ajustat!
ALCARRÀS

ESCAPE ROOM

17 de novembre · 20.00h

15 de setembre · 20.00h

TOSCANA

20 d’octubre · 20.00h

Ho podràs viure a BLANES (Teatre de Blanes)
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4€

LA VOLUNTARIA

Feu-vos socis del Cineclub
Adler, el club dels amants del
cinema a Lloret!
La FilmoXarxa és la xarxa concertada de
pantalles cinematogràfiques que, sota el
lideratge de la Filmoteca de Catalunya i
amb la complicitat de la Federació Catalana de Cineclubs, la Direcció General de
Política Lingüística i l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament, es
proposa potenciar i difondre el cinema
català i europeu, incrementar l’oferta cinematogràfica en llengua catalana a les
pantalles del país i fomentar la cultura
cinematogràfica entre la ciutadania.

CONSULTA TOTA LA INFORMACIÓ
DEL CINECLUB ADLER A LA WEB
DEL TEATRE DE LLORET:
teatredelloret.cat/ca/cineclub-adler

I TAMBÉ A LES XARXES SOCIALS!

Les sessions de FilmoXarxa al Teatre de
Lloret són gestionades per Cineclub Adler.

15 de desembre · 20.00h
Amb el suport de la Federació Catalana de Cineclubs i de l’Ajuntament de Lloret.

55

Venda anticipada dels espectacles de

RIALLES BLANES
Entrada individual: 7€
Entrada amb carnet de família nombrosa acreditada: 6€
(Tan sols disponible a taquilla)

Paquet 3 espectacles diferents de Rialles Blanes: 18€

LLORET DE MAR
ESPAI OFF ESCENARI
CONSERVANDO MEMORIA
14 d’octubre · 20.00h
ÈXIT THROUGH THE GIFT SHOP
25 de novembre · 19.00h i 21.00h
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Preu de temporada,
els 6 espectacles de Rialles Blanes: 30€
Venda anticipada:

• Una hora abans de l’espectacle.

Venda on-line:

www.teatredelacostabravasud.cat
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ENTRADES
Per internet:

teatrecostabravasud.cat

ABONAMENTS
LLORET
Els diferents descomptes o
bonificacions no són acumulables.
El mateix dia de la representació,
a taquilla, no es farà cap
descompte ni bonificació.

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.

VENDA
D’ENTRADES
BLANES

CASA SALADRIGAS

Carrer Roig i Raventós, 2
Horaris: de dimarts a divendres de
10.00h a 12.30h
Només pagament amb targeta

TEATRE DE BLANES

Carrer Ample, 26
Venda d’entrades a la taquilla del
Teatre una hora abans de l’inici de
cada espectacle per als espectacles
professionals.
Per la resta d’espectacles, l’horari
de venda a la taquilla del Teatre,
dependrà de l’entitat organitzadora.
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TEIATRU DEL BUENU

Escull 3 espectacles:
25€
· Conservando Memoria
· Arbre
· El mar. La visió d’uns nens que no
l’han vist mai
· Exit through the gift shop
Per la compra de tres espectacles
d’aquest llistat s’aplicarà un 25%
de descompte per abonament.

VULL RIURE

€
· Màster Xof
37,5
· ¿Sí o no?
· Monopoli
Els tres espectacles tenen un cost
de 50€. S’aplicarà un descompte
del 25% per la qual cosa el preu
pels tres espectacles serà de 37,5€
per abonament.

VENDA
D’ENTRADES
LLORET

MUSEU DEL MAR

Pg. Camprodon i Arrieta, 1-2
Horaris: de dilluns a dissabte de
9.00h a 12.45h i de 16.00h a 18.45h

EL PUNTET

Av. de Vidreres, 58
T 972 37 22 68
Horaris: de dilluns a divendres
de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a
20.00h · dissabtes i diumenges de
16.00h a 20.00h

TEATRE DE LLORET

Pl. Germinal Ros, s/n
Horaris: de dimarts a divendres, de
10.00h a 14.00h i una hora abans
de l’inici de l’espectacle.
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DESCOMPTES
BLANES
Els descomptes s’aplicaran únicament als espectacles de la programació professional.
Són per a ús personal i intransferible dels titulars dels carnets corresponents. No són
acumulables ni vàlids per a la compra d’abonaments.

AFORAMENT

415 ESPECTADORS

Famílies nombroses 		

20%

Jubilats / Usuaris del Carnet Jove

20%

Grups

30%

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

Preu únic: 3€

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

DESCOMPTES
LLORET DE MAR
Famílies nombroses 		

15%

Jubilats / Usuaris del Carnet Jove / Alumnes de Català

15%

Grups

25%

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

Persones en situació d’atur
(Consulteu al teatre al 972 36 18 35 o bé a teatredelloret@lloret.cat)

Carnet Biblioteca Lloret
Alumnes de Teatre i Dansa i Club de Lectura de Teatre
(Segons obra. Consulteu al teatre).

Parelles lingüístiques
(Demaneu informació a l’Oficina de Català de Lloret)

Carnet Biblioteca Blanes

15%

Parelles lingüístiques

50%

Alumnes teatre/dansa de Blanes

50%

Preu únic: 3€
10%
Preu únic: 5€
2X1

Som una xarxa inclusiva que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del
sector social per fer accessible la cultura.
Més info a: www.apropacultura.cat

AFORAMENT

411 ESPECTADORS
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

#VIULARTENDIRECTE

TEATREDELACOSTABRAVASUD.CAT

SETEMBRE / DESEMBRE 2022

