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EL PATRONAT

TEATRE DE
TEATRE DE LA GARRIGA

Un, dos, tres...
Comencem el curs amb moltes ganes
d’agradar i amb moltes ganes de
passar-ho bé, i ho fem amb gent de
casa, amb els Artristras, la companyia
garriguenca més internacional, que
ens presenten Pluges d’estiu. Sense
moure’ns de casa, els Kòmix entren
amb força amb dues propostes teatrals de qualitat per a tots els públics,
especialment per aquells a qui apassiona el teatre. I parlant de passions,
no podem passar per alt la proposta
del cor Americantus, que fusionarà
les seves veus amb les melodies i
cançons del tango argentí en una
proposta d’allò més estimulant.
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Disseny
Alejandra Sanchez S.
Maquetació
Marc Martínez

També tindrem dansa d’arrel tradicional amb l’Esbart Joaquim Ruyra
musicada per la Cobla Catalana
de Sons Essencials (DAD.EXE), o la
màgia del gran Mag Lari, que deixarà
tothom bocabadat, o el Rèquiem
de Brahms –la seva composició més
important i impactant, estrenada el
1871, una meditació sobre la vida i
la mort–, amb el Cor de Cambra de
Granollers. I en un registre ben diferent, The Excitements ens oferiran un
terrabastall de blues, soul i R’n’B, amb
una posada en escena molt potent
que s’ha passejat pels principals festivals especialitzats d’Europa. Si no els

heu vist, no us ho podeu perdre!
I com sempre, no descuidem els més
petits, que podran ballar i cantar amb
la Mel, en Ton i la Nia de Mainasons,
deixar-se cobrir pel llençol d’estels
d’en Pep López o descobrir “Els petits
més grans” de la mà dels Artristras.
Ah, i no ens oblidéssim pas dels Pastorets, el gran clàssic de cada any!
Veniu al Teatre i consulteu les diferents opcions de preus, abonaments
i descomptes. No deixeu que us ho
expliquin! Fins aviat!

La Màgia del Mag Lari
Tangcoral + Americantus
DAD. EXE
8 Dones
Mainasons
Rèquiem de Brams
Ara o mai
The Excitements
Un llençol d’estels
Els pastorets
Els petits més grans
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ESPECTACLES

Aquest espectacle, dedicat al
públic d’entre 0 i 99 anys, promet
sorprendre i fer riure de la mà del
Mag Lari, l’il·lusionista amb més
projecció del nostre país, que amb
els seus ingredients preferits, elegància, ironia i presència escènica,
convertirà en inoblidable la vetllada que passareu plegats.
Un espectacle on trobem el Mag
Lari en estat pur. El seu estil, la seva
màgia i per descomptat, la interacció contínua amb el públic. Un
show que sempre té dos escenaris;
el principal i la platea. Qui pensa
que només els mags poden fer
màgia?
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Una hora farcida d’aparicions i desaparicions, canvis de vestuari, participació de públic i grans il·lusions,
i amanida amb un disseny de llums
espectacular i una selecció musical
que no us deixarà indiferents.
La Màgia del Mag Lari, un espectacle
de categoria a ritme trepidant que no
et pots perdre.

Més informació: www.maglari.com
* Preu únic

espectacle
familiar
Dissabte 27 de setembre
19 h
Preu: 8 €
Durada 60 minuts
Idea, guió i direcció:
Josep Maria Lari
Actor i regidor:
Pol Quintana
En escena:
Josep Maria Lari i Pol Quintana
Tècnic de so i disseny de llum:
Gerard Feliu
Vestuari:
Època

LA MÀGIA
DEL MAG LARI

Concert de “Tango Argentino” per cor
a quatre veus, solista i guitarra.
A l’espectacle podrem escoltar obres,
entre d’altres, de Carlos Gardel, Enrique Santos, Discépolo i Astor Piazzolla entre altres, compositors que han
donat vida a aquest gènere.
Amb arranjaments de Jorgelina Giordano, de llarga trajectòria en el món
coral, la proposta va des del Cambalache de Discépolo al Libertango
de Piazzolla, el Tango des dels seus
primers compassos fins als nostres
dies.

6/7

espectacle
musical
Dissabte 4 d’ octubre
20 h
Preu: 10 €
Durada 70 minuts
Cor “Americantus”
Dirigit per:
Gabriela Zabala
Solista:
Rodolfo Jäger
Guitarra:
Guillermo Gomez Alvarez

TANGCORAL

DAD.EXE-Dret a decidir, executable és
una reflexió escènica sobre la identitat i el país. L’actualitat política, les
relacions entre Catalunya i Espanya,
la identitat col·lectiva i la independència són les fonts d’inspiració i el
context creatiu de DAD. EXE
A través de la dansa, la música i la
poesia visual, es convida a reflexionar
sobre el passat, el present i, sobretot,
el futur del país.
Pel que fa a la dansa i des de diferents llenguatges, de l’arrel fins al
contemporani, els coreògrafs Cesc
Gelabert, Joan Serra, Montse Colomé
i David Martínez utilitzen i evolucionen els quatre “pals” de dansa tradicional catalana: Contrapàs, Ball Pla,
Rumba i Jota. Quatre noves mirades
a la gestualitat pròpiament catalana
sense complexos i amb la voluntat
d’acostar la dansa escènica d’arrel al
públic del segle XXI.

dansa
Diumenge 12 d’ octubre
17 h
Preu: 12 €
Durada 80 minuts
Música:
Cobla Catalana dels Sons Essencials
Ballarins:
Esbart Joaquim Ruyra

Més informació:
www.amuntproduccions.cat
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DAD.EXE DRET A DECIDIR

Que poc s’imaginava, la bonica
Suzon, la sorpresa que li esperava a
casa quan tornés per les vacances de
Nadal. Un cop les dones de la família
es retroben, es desferma la tragèdia:
el cap de la família és assassinat,
i aquest crim només el pot haver
comès una de les vuit dones que
formen part d’aquest grup “familiar”
tan peculiar. Comença una àrdua
investigació per descobrir l’autor del
delicte. Però no us penseu pas que
això és un drama. Tot el contrari, a
mesura que vagi passant la funció,
aquestes vuit dones ens faran riure,
ens faran ballar i cantar, i ens donaran moltes sorpreses...!
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teatre
amateur
Dissabte 18 d’ octubre
20 h
Preu: 8 €
Durada 105 minuts
Gaby: Mónica Gotanegra
Suzon: Lourdes Balsells
Catherine: Célia Zamora
Mammy: Anna Ventura
Augustine: Alexandra Cassà
Pierrette: Elisabet Sánchez
Madame Chanel: Sandra Esteve
Louise: Mariona De Solà

8 DONES

Mainasons és un espectacle amb
banda de músics en directe.
Una nova proposta musical i audiovisual per a nens i nenes i on s’han
recuperat 10 cançons populars
catalanes: en Joan petit, les oques van
descalces, el cargol treu banya... i s’han
versionat amb ritmes moderns.
A través d’una historieta amb dibuixos, música i vídeo, els nens i
nenes aprendran cançons i balls amb
la Nia, en Ton i la Mel.
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espectacle
familiar
Diumenge 26 d’ octubre
11.30 h
Preu: 5 €
Durada 60 minuts
Mel: Blanca Pascual
Nia: Yolanda Sey
Ton: Mateu Bauçà
Contrabaix: Aleix Forts
Guitarra: Joan Urpinell
Bateria: Roger Gutiérrez
Trombó: Aram Montagut
Piano: Adrián Fernández
Saxo tenor: Pol Prats
Trompeta: Pep Tarradas

MAINASONS

Un rèquiem a quatre mans.
“Benaurats els qui ploren, perquè
seran consolats”.
Amb aquesta cita de l’evangeli de
Mateu comença el Rèquiem Alemany
de Johannes Brahms, una de les
obres fonamentals de la història del
cant coral universal, que el Cor de
Cambra de Granollers ens presenta
en la versió per a cor i piano a quatre
mans, escrita pel propi compositor i
estrenada a Londres l’any 1871, dos
anys després de l’estrena de la versió
orquestral a Leipzig. Una ocasió
única per sentir aquesta obra magna
de la literatura coral, que s’allunya
del sentit litúrgic del rèquiem per
proposar-nos un cant a la vida des de
l’optimisme i la compassió.
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espectacle
musical
Dissabte 8 novembre
20 h
Preu: 10 €
Durada 65 minuts
Cor de cambra de Granollers
Direcció:
Josep Vila i Jover
Piano:
Josep Surinyac i Jordi Armengol

RÈQUIEM DE BRAHMS

Després de molt de temps anant
de càsting en càsting intentant
guanyar-se la vida dedicant-se a
la interpretació, la Cristina té al
davant, finalment, la seva gran
oportunitat per poder triomfar al
món del teatre: l’Àlex, un director
novell amb molta iniciativa, la
convoca per fer una prova com a
actriu principal del seu nou espectacle musical.
La Cristina no vol perdre aquest
tren i s’hi esforça fins a límits insospitats...

Per altra banda, la resta dels membres de la companyia esperen trobar
una gran actriu i no imaginen que la
Cristina és qui reuneix totes les condicions que busquen... No la volen
deixar escapar! Què poden fer per
retenir-la?
Ara o mai (el musical) reuneix en un
sol espectacle el millor de les obres
del “Siglo de oro”, les òperes més
conegudes, el sorprenent teatre
de Shakespeare i els musicals més
actuals.
* Preu únic
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espectacle
musical
Dissabte 15 novembre
20 h
Preu: 8 €
Durada 90 minuts
Guió i música originals:
Albert Doz
Direcció:
David Fiérrez
Repartiment:
Ruth Iglesias, Esteve Sánchez, Sergi Lapuerta, Jordi Portavella i David Fiérrez
Piano:
José Luis González
Tècnic de so i llums:
Sergi Mola

ARA O MAI

Sorgits el 2010, la tormenta sonora de The Excitements ha meravellat audiències de tota Europa
amb el seu irresistible cocktail de
Soul i Rhythm & Blues de la vella
escola, i amb motiu del seu últim
disc Sometimes Too Much Ain’t
Enoug 2013 ofereixen durant tot
el 2014 una extensa gira nacional
i internacional.

Influenciats per la millor música
afroamericana del segle passat,
d’Etta James a Ike & Tina Turner,
passant pel primer James Brown o
Sugar Pie de Santo, The Excitements
ofereixen un espectacle vertiginós i
ple d’energia, amb el seu R&B furiós
i omple-pistes, i alguna balada soul
que posa els pèls de punta, servides
sense pietat en una de les millors
festes imaginables.
Més informació:
http://theexcitementsband.com/
*Consultar descomptes
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espectacle
musical
Dissabte 29 novembre
20 h
Preu: 15 €
Durada 75 minuts
Veu:
Koko-Jean Davis
Guitarres:
Adrià Gual i Albert Cariteu
Baix:
Daniel Segura
Bateria:
Marcial García
Saxo baríton:
Nicolàs Rodríguez
Saxo alt:
Marc Lloret

THE EXCITEMENTS

Amb un aire innovador i original, Pep
López ens presenta un espectacle
familiar on les noves tecnologies i la
música s’uneixen per formar un bloc
interactiu i participatiu. Crea màgia
amb la música i les imatges, inclou
cançons i històries amb dibuixos
animats i noves tecnologies, vídeo,
informàtica, jocs interactius amb el
públic… Si teniu ganes de passar
una molt bona estona, no us podeu
perdre aquest espectacle!!!

*Espectacle recomanat per a públic a partir
de 3 anys
Més informació:
www.peplopez.com
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espectacle
familiar
Diumenge 30 novembre
11.30 h
Preu: 5 €
Durada 70 minuts
Música, textos i direcció:
Pep López
Músics:
Núria Planella, Pep Collell
Dibuixos animats:
Montse Baqués
Disseny il·luminació:
Guillem Costa
Disseny informàtic:
Estudi Nord

UN LLENÇOL D’ESTELS

Als Pastorets de la Garriga ens
agrada sorprendre i donar tombs a
la història del mestre Folch i Torras.
Ell partia d’un conte i d’un conte
partirem aquest any.
Els Pastorets, tant al nostre poble com a Catalunya, estan molt
arrelats a la tradició. La Garriga del
1714 va viure la Guerra de Successió però al nostre poble també
s’hi lliurava una altra batalla, i molt
important: la guerra entre el Cel
i l’Infern. Què hagués passat si
l’enviat de Déu hagués nascut a la
Garriga del 1714?
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Amb gran sentit de l’humor i moments molt màgics, els personatges
tradicionals de Els Pastorets es mouran pels carrers, les masies i els boscos del nostre poble… Els dimonis
segur que trobaran un bon amagatall
i els àngels un indret ideal per fer
l’anunciació. Aquest any farem especial èmfasi en la memòria històrica
de com era el nostre poble i la seva
gent… Us convidem a gaudir durant
els dies de Nadal de la gran festa del
teatre que són Els Pastorets.
*preu únic

teatre
amateur
25, 26 de desembre i 10 de
gener a les 19 h i 28 de
desembre a les 18 h
Preu: 10 €
menors de 14 anys 6 €
Durada 150 minuts
Direcció:
Xavier Gotanegra i Joan Monells
Ajudant de direcció:
Arnau Geli i Lluís Pérez
Escenografia:
Francesc garcia
Fotografia:
Ramon i Laura Ferrandis
Coproducció:
Associació Cultural Fem Pastorets i
Ajuntament de la Garriga

ELS PASTORETS

De la mà de la SABA sàvia i un jardiner juganer ens endinsarem en un
món molt proper i a vegades desconegut com és el dels insectes. La
relació d’equilibri entre la formiga, la
marieta i el pugó, la pol·linització a
través de l’abella ajudats pels insectes que envolten la flor i la màgia
de la metamorfosi de la papallona,
són les tres històries que componen
l’espectacle.
Un espectacle de titelles, actors i
manipulació d’objectes que ens parla
de l’equilibri natural dels insectes des
del seu punt de vista.
La Natura és un espectacle... I els petits més grans són els protagonistes!

espectacle
familiar
Diumenge 25 de gener
11.30 h
Preu: 5 €
Durada 50 minuts
Actors:
Jordina Font i Quique Alcàntara
Disseny i creació, escenografia i
titelles:
Carles Guardis
Guió:
Pol Guardis/Artristras

*Recomanat per a públic a partir de 3 anys.
Més informació
www.artristras.com
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ELS PETITS MÉS GRANS

L’Escoleta de
Teatre pretén, amb
l’enriquiment cultural
que comporta el teatre,
formar l’alumne perquè
aprengui a treballar
la psicomotricitat,
l’autocontrol, l’expressió
oral i diverses tècniques
interpretatives. Es
treballa amb professorat
professional i especialista
en cadascuna de les
matèries.

TALLER ART DRAMÀTIC

TALLER DOFINS

Adreçat a nens/es i nois/es de 8 a 15
anys
Divendres, de 17.30 h a 19.30 h
A càrrec de Mireia Gatius i Lluís Pérez
L’objectiu és tenir eines per poder
actuar davant del públic.
Es treballarà la improvisació, la tècnica de veu, el cos i la interpretació, així
com el coneixement personal i de
grup a través del joc teatral.

Adreçat a persones amb discapacitat
física i/o psíquica
Dimecres, 18.30 h a 20 h
A càrrec de Joan Monells i Mireia
Gatius
Es crearà un espectacle amb la
col·laboració d’altres actors i actrius.
S’explicarà una història partint dels
interessos dels alumnes.
Preus:
75 € / trimestre (Taller Art Dramàtic)
50 € / trimestre (Taller Dofins)
Informació i inscripcions a
l’Àrea d’Ensenyament,
c/ Negociant, 79.
Tel. 93 860 59 90
scomas@ajlagarriga.cat
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ESCOLETA DE TEATRE

Per la dreta entra una stripteasista
alta, en vestit de nit groc, i quan
comença a fer el número ve per
l’esquerra un noiet vestit pobrament
amb abric, bufanda i boina vella i
portant d’un cordill un petit cavall
de cartó trencat: durant tota l’escena
resta immòbil en una banda mirant
fixament la stripteasista, que es
despulla amb molta elegància.
Després se’n tornen, cadascun
investit del seu paper.
Joan Brossa
Poesia escènica II. Strip-tease i teatre irregular (1966-1967). Arola Editors, 2012
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T’oferim

Horari

Entrepans
Amanides
Coques
Xocolata calenta
Cafès i infusions
Vermuteria

de dimarts a dijous de 8.15 h a 23 h
divendres i dissabte de 8.15 h a 24 h
diumenges de 9 h a 21 h

Espai infantil
Activitats culturals
Zona wifi

El Passeig, 42.
Consulta la nostra agenda
d’activitats.
Per contactar:
Cafedelteatre222@gmail.com
Facebook: El Café del Teatre
Twitter: @elcafeTeatre
Et convidem a gaudir amb nosaltres
de bon menjar i bons pensars.

EL CAFÈ DEL TEATRE

Com arribar-hi
El Passeig, 42
Ajuntament
Estació Renfe
Vies del tren
Teatre de la
Garriga
Autovia de
l’Ametlla C17
Riu Congost

Vehicle privat
C-17 (Barcelona - Puigcerdà)
Nacional 152 (Granollers - La Garriga)
Tren
Línia Barcelona - Puigcerdà
Telèfon RENFE
902 240 202
www.renfe.com
Autobús
Barcelona - Vic
Servei nocturn la Garriga - Barcelona
Telèfon d’informació
902 130 014
www.sagales.com
El Teatre de la Garriga disposa d’espais i accessos per a persones amb mobilitat reduïda.
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INFORMACIÓ

Venda de localitats

Amfiteatre

A través de Ticketea al 902 04
42 26. Per internet a
ticketea.com.
Dilluns, dimecres, dijous i
divendres, de 9 h a 14 h, i dilluns i dijous, també, de 16.30
h a 19 h, a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de l’Ajuntament de
la Garriga
1 hora abans de començar
l’espectacle a la taquilla del
Teatre.

Amfiteatre

ZONA 1 192

Localitats platea

ZONA 2 94

Localitats amfiteatre i llotges

ZONA 3 48

Localitats visió reduïda

ZONA 4 38

Localitats lateral

364 Localitats + 4 per persones amb mobilitat reduïda
Lateral

Lateral

Carnet imprescindible
Joves de 14 a 26 anys. Preu
únic de 8€ a tots els espectacles.
Més informació
OAC, Àrea de Cultura
Telèfon 93 860 50 50

Llotges

Llotges
Platea
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Carnet verd
Persones amb discapacitat (amb
certificat de disminució
de l’ICASS). Cal tramitar-lo prèviament a l’OAC o a la taquilla del Teatre.
Preu únic de 8 € tots els espectacles.
Descomptes
- Carnet Jove i estudiants, 15% de
descompte.
- Fins a 2 anys, entrada gratuïta sense
localitat pels espectacles familiars.
- Més de 65, 20% de descompte.
- Carnet de la Biblioteca, 20% de
descompte.
- Parelles lingüístiques, 2x1.
- Alumnat dels cursos de català del
Consorci per a la Normalització
Lingüística, 15% de descompte.
Cal acreditar-se per gaudir dels descomptes.Els descomptes no són acumulables.

LOCALITATS

Dia			Obra			Hora		Preu

Gènere

Setembre
Dissabte 27		

La màgia del Mag Lari

19.00 h 		

8 €		

Familia

Octubre
Dissabte 4		

Tangcoral+Americantus

20.00 h		

10 €		

Teatre

Diumenge 12		

DAD.EXE 			

17.00 h		

12 €		

Dansa

Dissabte 18		

8 Dones			

20.00 h		

8 €		

Teatre

Diumenge 26		

Mainasons		

11.30 h		

5 €		

Familiar

Novembre
Dissabte 9		

Rèquiem de Brahms

20.00 h		

10 €		

Música

Dissabte 15		

Ara o Mai			

20.00 h		

8 €		

Musical

Dissabte 29		

The Excitements		

20.00 h		

15 €		

Música

Diumenge 30		

Un llençol d’estels		

11.30 h		

5€		

Familiar			

Desembre
25,26			Els Pastorets		19.00 h		10 €		 Teatre
6 € (menors 14a)
							
28			Els Pastorets		18.00 h
10 €		
Teatre
6 € (menors 14a)
Gener
Dissabte 10

		

Els Pastorets		

18.00 h

10 € 		
6 € (menors 14a)

								
Diumenge 25		
Els petits més grans
11.30 h		
5€		
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Teatre
Familiar

Condicions de venda de localitats
Quan es tinguin les entrades, cal comprovar que la data i la localitat siguin
les que heu demanat.
Una vegada adquirida, l’entrada no
serà bescanviada ni en serà retornat
l’import.
L’organització es reserva el dret
d’alterar o modificar el programa de
l’acte sempre que la causa sigui imputable a raons alienes.
L’organització es reserva el dret a
permetre l’entrada al teatre un cop
començat l’espectacle.
En cas d’anul·lació de l’acte,
l’organització es compromet a retornar
l’import de l’entrada.
Qualsevol anul·lació o canvi d’horari
serà anunciat al Facebook i Twitter del
Teatre.
En cas de compra anticipada, Ticketea
aplica un import de 0,70 € (en les entrades d’import fins a 6 €) o de 1,75€

(en les d’import superior a 6 €) en concepte de despeses de gestió.
Recordeu
Els espectacles començaran puntualment. Per evitar molèsties als espectadors i als artistes, un cop iniciada
l’actuació no es permetrà accedir al
teatre.
L’accés del públic comença 15 minuts
abans de l’hora d’inici dels espectacles.
Es prega als espectadors que
s’assegurin que el seu rellotge, telèfon
mòbil o altres aparells no emetran senyals acústics durant l’espectacle.
Està prohibit filmar o gravar sense
autorització.
No es pot fumar en tot el recinte.
L’organització es reserva el dret
d’admissió.

PREFERÈNCIES

Nom
1r Cognom
2n Cognom
DNI-NIE
Data de naixement
Adreça
Ciutat
CP
Telèfon 1
Telèfon2
Email
Aquestes dades són merament informatives i serviran per poder rebre
informació dels espectacles i esdeveniments que es realitzin al Teatre de
la Garriga. Cal lliurar aquesta butlleta
a la taquilla del Teatre o a l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament, Plaça de
l’Església, 2.
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Música
Teatre
Dansa
Espectacles Familiars

L’Ajuntament de la Garriga garanteix
la confidencialitat en el tractament
de les dades de caràcter personal
que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre
tècnic i organitzatiu, que garanteixen
la seguretat d’aquestes dades.
Per l’exercici de drets d’accés,

cancel·lació, modificació, rectificació
o oposició, previstos a la Llei 15/99
LOPD, l’interessat podrà dirigir-se a
l’Ajuntament de la Garriga (Àrea de
Cultura), plaça de l’Església, 2, 08530
La Garriga.

Sí, vull rebre a casa informació del Teatre de la Garriga.

Lloguer i cessió d’espais
El Teatre de la Garriga, a més d’oferir
una programació estable de teatre,
música i dansa, posa a disposició de
les entitats socioculturals i empreses
interessades, diversos espais idonis
per a diferents tipus d’actes: presentacions, seminaris, assaigs, xerrades,
congressos...
Espais
Platea, llotges i primer pis 368 localitats.
Sala Altell i sala Altell 2,sales polivalents amb diferents capacitats.
El Teatre de la Garriga disposa
d’espais i accessos per a persones
amb mobilitat reduïda.

@TeatrelaGarriga

Teatre de la Garriga

Amb el suport de:

Informació 93 860 50 50
infoteatre@ajlagarriga.cat

Àrea de Cultura

SERVEIS

