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GENER
JUNY
VENDA D’ENTRADES
Les entrades de tots els espectacles no són
numerades.

ENTRADES A
PREU REDUÏT

Entrades disponibles des d’una hora abans a la
taquilla del teatre per als espectacles de teatre,
música i cinema.

TEATRE, MÚSICA I CINEMA
• Menors de 18 anys i majors de 65 anys.
• Voluntaris per la Llengua i alumnes del CPNL

Entrades disponibles des de mitja hora abans
a la taquilla del teatre per als espectacles
familiars.

•
•

mostrant acreditació.

VENDA ANTICIPADA
Les entrades anticipades dels espectacles
de teatre, música es podran adquirir durant
la setmana de la funció a l’oficina del Servei
d’Atenció Ciutadana.
Venda d’entrades anticipades dels espectacles
destacats a: www.tincticket.com
No hi haurà venda anticipada d’entrades dels
espectacles familiars.
L’organització es reserva el dret de modificar
els punts de venda anticipada en funció de
l’espectacle.
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Joves amb Carnet CLV.
Entrada gratuïta als espectacles de teatre per
als alumnes de l’aula de l’ETG a Llagostera, i
als espectacles de música per als alumnes de
l’Escola de Música de Llagostera.

ESPECTACLES FAMILIARS
• Entrada gratuïta per als infants menors de 2
anys.

•
•
•

Entrada gratuïta per als infants que facin
anys el mateix mes de l’espectacle.
Entrada gratuïta per als alumnes de l’aula de
l’ETG a Llagostera.
10% de descompte per a les famílies
nombroses.

Aquests descomptes poden variar en funció de
l’espectacle.

Núm. dipòsit legal: DL Gi 1557-2018

CURTMETRATGES

VEINÀLIA PRODUCCIONS
Dissabte, 19 de gener
21 h

TASTET
MUSICAL.
LA PETITA
ORQUESTRA
CIA. AIL’AS

Teatre Casino Llagosterenc

Diumenge, 20 de gener

Gratuït

18 h
Teatre Casino Llagosterenc

www.claraorozco.com

5€

Projecció de curtmetratges escrits i dirigits per
Mateu Ciurana, professional de la ràdio vinculat
a Ràdio 4, Cadena Ser Girona, OnaGirona i Ona
Catalana. Des de 2007 es dedica a la gestió
d'emissores municipals (CaldesFM, QuartFM) i
a la realització de programes a Ràdio Cassà. És
el director del Centre Cívic i Cultural La Sitja de
Fornells de la Selva. El 2013 realitza Llàtzer, seu
primer curt professional. També ha escrit, dirigit
i produït Diògenes, el gos (2014), Testament (2015),
Bernadeta (2015), La senyora de la 212 (2016), La
roda (2017) i En Venda (2018).

El director està preparat per fer sonar tots els
instruments i que ningú desafini. Tothom atent
que l’orquestra es posa en marxa! Fem un repàs
dels instruments d’una orquestra i, el més
important, els farem sonar tot cantant!
Adreçat a nens i nenes de 3 a 6 anys i pares i
mares.
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EL
FOTÓGRAFO DE
MAUTHAUSEN
CICLE GAUDÍ. CIRCUIT ESTABLE
DE CINEMA CATALÀ
Diumenge, 27 de gener
18 h
Teatre Casino Llagosterenc
4,5 €

Actors principals: Mario Casas, Richard Von
Weyden, Adrià Salazar
Públic: +12
Durada: 100 min.
Gènere: Històric
Versió original: Castellà

MOLTS LLITS
PER A MOLTES
PRINCESES
SESSI SITJÀ

Dimarts, 29 de gener
17.30 h
Sala polivalent del Centre Cultural Can
Roig

Amb l'ajuda d'un grup de presoners espanyols
que lideren l'organització clandestina del camp
de concentració de Mauthausen, Francesc Boix,
un pres que treballa en el laboratori fotogràfic
del camp, arrisca la seva vida en planejar l'evasió
d'uns negatius que demostraran al món les
atrocitats comeses pels nazis en l'infern del
camp de concentració austríac. Milers de
fotografies que mostren des de dins tota la
crueltat d'un sistema. Les fotografies que Boix
i els seus companys aconsegueixen salvar
serviran per condemnar a alts càrrecs nazis
durant el judici de Nuremberg de 1946, on Boix
participa com a testimoniatge clau.
Direcció: Mar Targarona
Guió: Alfred Pérez Fargas, Roger Danès
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@anniespratt

Gratuït

Dotze princeses que en lloc d'arrugar els llençols
del llit gastaven les sabates. Una princesa que
no podia dormir si hi havia un pèsol a sota dels
set matalassos del seu llit. Una altra que va
dormir cent anys en un preciós llit de llençols
de seda. I moltes princeses i molts llits més! Els
infants s’emportaran un petit record que els
permetrà recrear les històries més enllà de la
sessió de contes.
Per a públic infantil a partir de 4 anys.

NO
M’OBLIDEU MAI
MITHISTÒRIMA PRODUCCIONS
I SALA LA PLANETA
Diumenge, 3 de febrer
18 h
Teatre Casino Llagosterenc
10 €
Activitat complementària:
col·loqui post-funció
Entrades anticipades a www.tincticket.com

Direcció: Llàtzer Garcia
Recerca i documentació: Elies Barberà, Marta
Montiel i Llàtzer Garcia
Intèrprets: Elies Barberà i Marta Montiel, amb
la col·laboració d’Edu Vàsquez
Disseny tècnic: Lluís Robirola
Coordinació del cicle Verbatim: Ferran
Joanmiquel

VIENA, PUNT
DE TROBADA
ORQUESTRA DE CAMBRA
TERRASSA 48
Diumenge, 10 de febrer
18 h
Teatre Casino Llagosterenc
10 €
Entrades anticipades a www.tincticket.com

Un projecte de teatre documental ha reunit el
director i dramaturg Llàtzer Garcia amb Elies
Barberà i Marta Montiel, membres del Teatre
de l’Enjòlit, companyia amb una important
trajectòria dins del teatre més compromès.
No m’oblideu mai és un exemple de Verbatim,
la transcripció fidedigna dels testimonis per
construir la dramatúrgia. En aquest cas, es
tracta un tema tabú en la nostra societat: el
suïcidi entre adolescents i joves. Primera causa
de mort després dels accidents de trànsit.
L’obra parteix de converses amb especialistes i
entrevistes a setze joves que en algun moment
de la seva vida han sentit la pulsió suïcida.

L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 és una
formació estable especialitzada en el repertori
escrit per a cordes. Fundada en la seva forma
i filosofia actuals l’any 2000, el conjunt ha
donat un gran impuls i difusió de la música
per a formació d'orquestra de cordes amb uns
programes que combinen una gran investigació
i proximitat.
Des del punt de vista musical, de tots és
coneguda la importància d'una ciutat com
Viena. La capital austríaca és una de les més
CULTURA GEN-JUNY 2019
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antigues d'Europa, amb una riquesa històrica,
cultural i musical molt important. Aquest
és el punt de partida que us proposem en
el programa d'aquest concert. Obres de
compositors com F.I. Biber, A. Salieri, W.A.
Mozart, J. Brahms o F. Shubert, en què el seu
punt de trobada és la ciutat de Viena, ja sigui
perquè hi van néixer, estudiar o perquè hi varen
desenvolupar una gran part de la seva activitat
musical professional.

comèdia d’Alfredo Sanzol. Sanzol ha estat
guardonat amb el Premio Nacional de Literatura
Dramática 2017 i el XII Premio Valle-Inclán de
Teatro per aquest mateix espectacle. L'autor
s'ha inspirat en l'univers de les comèdies de
Shakespeare per dirigir una enginyosa comèdia
romàntica de llenyataires i princeses que ens
parla de la impossibilitat de protegir-nos del
mal que ens pot fer l'amor. Si volem estimar
hem d'arriscar-nos a patir.
Text i direcció: Alfredo Sanzol

LA TENDRESA

DAGOLL DAGOM I T DE TEATRE
TEATRE POLIORAMA (BCN)
Divendres, 15 de febrer
20.30 h
Hora de sortida a concretar

Traducció: Joan Lluís Bozzo
Intèrprets: Laura Aubert, Elisabet Casanovas,
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran
Vilajosana

CAN PERE
PETIT

COMPANYIA ANNA ROCA

Teatre Poliorama (Barcelona)
Diumenge, 17 de febrer
26 € (entrada + bus)
18 h
Màxim: 40 persones
Teatre Casino Llagosterenc
5€

Inscripcions i pagament abans del 31 de
gener a www.cocu.cat
T de Teatre i Dagoll Dagom coprodueixen la
versió catalana de La Ternura, l’aclamadíssima
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Espectacle centrat en una casa de pagès
qualsevol de la Garrotxa. A partir de la
masovera de la casa, la Teresina, ens presenta
a través de diverses històries com és la

vida en una casa de pagès. L’espectacle
recupera contes populars com La fava favera
o en fa una interpretació lliure d’altres com
El gemegaire de la Garrotxa (El flautista
d’Hamelin), donant-los una nova vida, i també
presenta altres històries actuals de la pròpia
Anna Roca.
Espectacle familiar principalment adreçat a
nens de 6 a 12 anys.

PETRA

CICLE GAUDÍ. CIRCUIT ESTABLE
DE CINEMA CATALÀ
Diumenge, 24 de febrer
18 h
Teatre Casino Llagosterenc

SOTRAC

4,5 €

CONCERT FINAL DE GIRA
Dissabte, 23 de febrer
21.30 h
Teatre Casino Llagosterenc
8 € (anticipada)
10 € (taquilla)

Després d’haver presentat Sota el Roure per
diferents espais del territori català durant tot
un any, Sotrac posa fi a la seva gira al Teatre
del Casino Llagosterenc. El grup ha preparat un
espectacle especial amb alguns dels companys
amb els que ha coincidit al llarg de tots aquests
mesos, a més d’altres sorpreses.
Per a més informació, consulteu el web del
grup (www.sotracoficial.com) o les seves xarxes
socials.

Petra és una jove artista rebel que, malgrat els
advertiments de la seva mare, busca la trobada
amb el seu pare, la identitat del qual li ha estat
sempre amagada. Jaume és un cèlebre artista
plàstic que maltracta a tot aquell que té al seu
al voltant. Lucas és un fotògraf humanista que
no aconsegueix desprendre’s de l’ombra del seu
pare. La història d’aquests tres personatges es
va entreteixint en una espiral de maldat, secrets
familiars, mort i violència. Malgrat els intents de
Petra i Lucas per contenir la fúria, la rancúnia i
l’odi de Jaume, el destí imposarà la seva lògica
cruel. Només al final, una revelació inesperada
permetrà que Lucas i Petra trobin junts un camí
cap a la redempció.
CULTURA GEN-JUNY 2019
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Direcció: Jaime Rosales
Guió: Jaime Rosales, Michel Gaztambide, Clara
Roquet
Actors principals: Àlex Brendemühl, Barbara Lennie
Gènere: Drama
Públic: Adults

MÚSICA EN
FEMENÍ
TRIO ANDRÉE (VIOLÍ –
VIOLONCEL – PIANO)

Durada: 105 min.
Versió original: Castellà, Català

Diumenge, 3 de març
18 h

EXPLICA’M EL
CARNESTOLTES:
RAUXA I
DISBAUXA

Teatre Casino Llagosterenc
10 €
Entrades anticipades a www.tincticket.com

GRA DE SORRA

Dimarts, 26 de febrer
17.30 h
Sala polivalent del Centre Cultural Can
Roig
Gratuït

Aquesta és una sessió d’Hora del Conte
dedicada a una de les festes més celebrades de
l’any: el Carnestoltes. L’Albert de “Gra de Sorra”
ens explicarà contes tradicionals barrejats amb
d’altres contemporanis, que ajuden a posar-hi
una cullerada de màgia, contrast i divertiment.
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El Trio Andrée neix a la ciutat de Girona a
principis de l’any 2018 de la mà de les intèrprets
Maria Figa (piano), Cèlia Johé (violí) i Queralt
Garcia (violoncel). Les tres components del grup
compten amb una llarga trajectòria dins de
l’àmbit de la música de cambra, orquestral i com
a solistes. El seu primer projecte es titula Música
en femení i vol apropar als oients peces poc
conegudes escrites per dones, a l’alçada dels
grans compositors coneguts per la gran majoria
del públic. En definitiva, un concert interpretat
per dones, amb obres escrites per dones
pensat per un públic universal. Cada obra va
acompanyada d’una breu explicació del context
històric i de la situació general de la dona en
l’època en què la va compondre. Presentació a
càrrec de la periodista Núria Riquelme.

LA CUCA DE
MIL COLORS
GRIMPALLUNES

Dissabte, 9 de març

Hora de sortida a concretar
Teatre Nacional de Catalunya
26 € (entrada + bus)
Màxim: 40 persones

12 h
Plaça Catalunya
Gratuït

Inscripcions i pagament abans del 31 de
gener a www.cocu.cat
Espectacle d’animació infantil per celebrar el
Carnaval. Cançons, danses i els jocs més sonats
t’estan esperant! Quatre músics a l’escenari us
porten un espectacle de música i humor on els
protagonistes sou vosaltres! Cal que estigueu
atents i atentes perquè l’espectacle està ple de
jocs i de sorpreses a ritme de bona música i bon
rotllo. Agafeu forces i prepareu-vos!

LA BONA
PERSONA DE
SEZUAN
TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA (BCN)

En una Xina imaginària, tres déus visiten el país
en cerca d’una bona persona. Satisfets d’haver
conegut la jove Xen Te, que els ha acollit a casa
seva, premiem la noia amb diners a canvi que
visqui sempre bondadosament. Gràcies a la
petita fortuna que li han regalat, Xen Te deixarà
la prostitució per obrir un estanc de tabac. Ben
aviat, però, la misèria en què malviuen els seus
conciutadans acabarà dificultant seriosament
que pugui complir el mandat dels déus.
Amb aquesta obra emblemàtica del teatre èpic,
Bertolt Brecht planteja una reflexió incòmoda.
Quins són els límits de les bones intencions,
especialment quan aquestes no afronten
les dificultats materials amb contundència i
pragmatisme?
Autor: Bertolt Brecht
Direcció i escenografia: Oriol Broggi

Divendres, 15 de març

Intèrprets: Míriam Alamany, Joan Carreras, Màrcia
Cisteró, Jordi Figueras, Toni Gomila, Mercè Pons,
Albert Prat, Clara de Ramon, Marc Rius, Xavier
Ruano, Ramon Vila i Clara Segura.

20 h

Músics: Joan Garriga, Rambo i Marià Roch
CULTURA GEN-JUNY 2019
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AFINA
SERAFINA

ENTRE
DOS AGUAS

CIRQUET CONFETTI

CICLE GAUDÍ. CIRCUIT ESTABLE
DE CINEMA CATALÀ

Diumenge, 17 de març
Diumenge, 24 de març
17 h i 18.15 h (dues funcions)
18 h
Petit Casino
Teatre Casino Llagosterenc
5€
4,5 €

“PURO CINE (...) ISAKI LACUESTA ES TESTIMONIO SOCIAL Y POESÍA VISUAL.”
- Carlos Loureda, Fotogramas

UNA PELÍCULA DE

©asier bastida

ISAKI LACUESTA

Clown, música en directe, malabars i màgia.
Espectacle on es barregen els instruments
de veritat que semblen de joguina amb els
instruments de joguina que semblen de veritat
(concertina, campanes, panderetes, percussions,
piano, saxo...).

DOCE AÑOS DESPUÉS DE LA LEYENDA DEL TIEMPO
una producción de LA TERMITA FILMS en coproducción con BTEAM PICTURES, ALL GO MOVIES y MALLERICH FILMS en colaboración con BORD CADRE FILMS y STUDIO INDIE PRODUCTIONS “ENTRE DOS AGUAS”
con ISRAEL GÓMEZ ROMERO y FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ROMERO guión FRAN ARAÚJO, ISA CAMPO e ISAKI LACUESTA director de fotografía DIEGO DUSSUEL sonido AMANDA VILLAVIEJA y ALEJANDRO CASTILLO ayudante de dirección PEDRO SARA montaje SERGI DIES
director de producción AITOR MARTOS música RAÜL REFREE y KIKO VENENO producción delegada de la termita films AITOR MARTOS producción delegada de bteam pictures ANIA JONES y LARA PÉREZ CAMIÑA
productores asociados JAMAL ZEINAL ZADE, DAN WECHSLER y RODRIGO RUIZ TARAZONA productores ÁLVARO ALONSO y PACO POCH productores ISA CAMPO, ISAKI LACUESTA y ALEX LAFUENTE dirigida por ISAKI LACUESTA

Conxa d’Or al Festival de Sant Sebastià 2018.
Isra i Cheíto són dos germans gitanos. Isra és
a la presó per tràfic de drogues mentre Cheíto
es troba a la Marina. Cheíto acaba de finalitzar
una missió quan el seu germà Isra surt de la
presó. Els dos decideixen tornar a San Fernando
i el retrobament propiciarà que aflori el record
de la violenta mort del seu pare quan aquests
eren uns nens. Continuació de la pel·lícula La
leyenda del tiempo que reprèn la història d’Isra i
Cheíto dotze anys després. Isra tornarà a l'illa de
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San Fernando per tal de recuperar la seva dona
i les seves tres filles, encara que la situació de
l'atur a la regió serà un impediment per poder
sobreviure sense infringir la llei.

I a cada habitació guardo tot el que em passa
que em fa sentir d’una manera. L’he construït
amb les meves mans. T’ho puc ensenyar amb
cura, perquè és molt delicat i es pot trencar”.

Direcció: Isaki Lacuesta

Per a nens i nenes de 4 a 7 anys acompanyats
dels pares. Aforament limitat.

Guió: Isaki Lacuesta , Isa Campo
Tipologia: Ficció - Llargmetratge
Gènere: Drama
Públic: +12
Durada: 136 min.
Versió original: Castellà

QUINA
FEINADA!
ROGER PERA

Dissabte, 30 de març

AQUEST ÉS
EL MEU COR
XAROP CLOWN

Dimarts, 26 de març

21 h
Teatre Casino Llagosterenc
10 €
Entrades anticipades a www.tincticket.com

17.30 h
Sala polivalent del Centre Cultural Can
Roig
Gratuït

“Ja fa dies que tinc ganes d’ensenyar el meu cor.
M’ho he mirat bé i he vist que no és com me
l’imaginava. En el meu cor hi ha molts colors. El
meu cor és com una casa plena d’habitacions.

El 2016, una obra anomenada Fully committed
va triomfar a Broadway amb l’actor Jesse Tyler
Ferguson, molt conegut per la sèrie Modern
family. El text, escrit per Becky Mode, va ser
elogiat per crítics i públic i va esdevenir una
de les comèdies més divertides de l’any. El
director de cinema Ventura Pons, trenta-set
anys després de dirigir la seva última obra
teatral, decideix tornar als escenaris per adaptar
aquesta obra per al públic català amb el títol
Quina feinada. Ho fa amb Roger Pera com a
únic actor, que interpretarà un encarregat de
CULTURA GEN-JUNY 2019
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les reserves d’un luxós restaurant però també
la resta de personatges. Per ell passen totes les
trucades, totes les reserves i totes les històries
al llarg d'una tarda calorosa d'estiu. Un treball
d'orfebreria actoral i un esforç vocal sense
precedents que ens deixarà bocabadats, ens
farà riure i ens emocionarà.
Versió i direcció: Ventura Pons
Intèrpret: Roger Pera
Escenografia: Jordi Bulbena

FUITA

DE JORDI GALCERAN
Divendres, 12 d’abril a les 21 h
Dissabte, 13 d’abril a les 21 h
Diumenge, 14 d’abril a les 18 h
Teatre Casino Llagosterenc
8€
La recaptació íntegra anirà destinada a
Fundació Oncolliga

l'affair, i està tan desesperat que està a punt
posar fi a la seva vida. Però la casualitat posa en
el seu camí la Vicenta, una venedora a domicili
alegre i resolta, amb una situació personal difícil,
que li farà canviar la perspectiva actual i tornar
a il·lusionar-se. A partir d'aquest moment entren
en joc una sèrie de persones que provocaran un
cúmul de circumstàncies que el portaran a un
final inesperat i molt diferent del que inicialment
havia planejat.
Fuita és una de les primeres obres de Jordi
Galceran, amb un text àgil que converteix
aquesta comèdia d'embolic en un seguit de
situacions absurdes, esbojarrades i hilarants
on tot el que veiem no és el que sembla... ni
tothom és qui diu ser.
Direcció: Encarnita González
Intèrprets: Joel Duran, Manel Enguídanos,
Maria Antònia Garcia, Anna Oliva, Julià Xirgu

L’ESTRANY
VIATGE DEL
SENYOR TONET
TOMBS CREATIUS
Dimarts, 23 d’abril
17 h
Plaça Catalunya
Gratuït

A Isidre Galí, conseller d'Indústria i Energia de la
Generalitat, li ha caigut el món a sobre. Acaba
de dimitir del càrrec acusat de corrupció, la seva
dona l'ha deixat pel periodista que ha destapat
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Des que vam conèixer detalls de la vida del
Sr. Tonet, no hem pogut deixar de pensar en
ell i en totes les històries fantàstiques que li
havien passat. El vam conèixer per casualitat
i va ser una gran troballa. Va ser, realment, un
personatge fascinant que volem compartir
amb tothom. Hem “reconstruït” algunes de les
seves històries. Ho hem fet amb material de
desús – fustes, palets, mobles antics – i tot
d’estris que hem trobat a la deixalleria i amb
els que hem construït uns jocs amb els que
coneixereu de primera mà trossos dels viatges
del Sr. Tonet. Històries vives que hem convertit
en 10 jocs. Cada joc dins d’una caixa, en cada
caixa una història, i en cada història, amb ajuda
de la robòtica, un personatge, una criatura per
descobrir.

Lisa Peterson i Denis O’Hare van agafar la Ilíada
d’Homer per reduir-la a un potent monòleg sobre
la insalvable atracció humana per la violència, la
destrucció i el caos. El ressò de la lluita entre
grecs i troians —com va escriure el crític de The
New York Times— que ressona violentament
en la nostra vida i en els nostres desigs. Eduard
Farelo, dirigit per Juan Carlos Martel, assumeix
totes les veus d’aquesta colossal epopeia. Les
veus dels déus, dels herois, dels guerrers i dels
reis, el fragor de les batalles èpiques i el llunyà
rumor de les passions transformades en mites
gairebé universals. Tot condensat en la força de
la paraula d’un sol actor.
Direcció: Juan Carlos Martel
Intèrpret: Eduard Farelo
Músic: Juan Pablo Balcázar

UNA ILÍADA
JUAN CARLOS MARTEL EDUARD FARELO
Dissabte, 27 d’abril
21 h
Teatre Casino Llagosterenc
10 €
Entrades anticipades a www.tincticket.com

Espai escènic i vestuari: Xesca Salvà
Traducció: Neus Bonilla

CICLE GAUDÍ.
CIRCUIT
ESTABLE
DE CINEMA
CATALÀ
PEL·LÍCULA A CONCRETAR
Diumenge, 28 d’abril
18 h
Teatre Casino Llagosterenc
4,5 €
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FEM TERTÚLIA
AMB...
AMICS DEL TEATRE DE
LLAGOSTERA

Dissabte, 4 de maig a les 21 h
Diumenge, 5 de maig a les 18 h
Teatre Casino Llagosterenc
6€

LA
CONSAGRACIÓ
DE LA
PRIMAVERA
BCN CITY BALLET

Diumenge 12 de maig
18 h
Teatre Casino Llagosterenc
10 €
Entrades anticipades a www.tincticket.com

Fem tertúlia amb... els Germans Marx i amb
Woody Allen.
Per què Groucho Marx es dedica a les
conferències vestit amb camisa de dormir?
Continuaran trencant plats la nit de Nadal
per no haver-los de rentar? Continuaran
esquivant hàbilment les freqüents visites de
l’administrador o acabaran pagant el lloguer? I
què hi diu en Woody Allen? Apareix quan cal o bé
hi fa nosa? L’ orquestra acaba d’ afinar els seus
instruments, ja sona l’ obertura i l’ espectacle és
a punt de començar. S’ alça el teló...
Direcció: Josep Maria Fàbregas

BCN City Ballet és la companyia de dansa juvenil
de Barcelona. Formada per ballarins de diversos
països del món residents a Barcelona i pels
guanyadors del Certamen Internacional de Dansa
Ciutat de Barcelona que se celebra anualment.
Presenten el seu nou espectacle format per dues
parts, amb diferents peces de diversos coreògrafs
i que es clou amb La Consagració de la primavera
d’Stravinsky, una de les peces de repertori més
importants del segle XX.
Direcció: Georgina Rigola
Producció: Arts Project Associació
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Coreografies de: Ramón Oller, Carlos Bonilla,
Leandro Pérez, Richard Dalton, Marcelo Sáenz
Direcció adjunta: Elizabeth Pérez Pino
Tècnic: Pol Queralt

ELS
PESCADORS
DE PERLES

De l’antiga Ceilan a un reality televisiu del segle
XXI. L’altre gran títol de l’autor de Carmen, que
sintetitza la fascinació per l’Orient Llunyà, torna
al Liceu amb un muntatge brillant de la jove
directora escènica Lotte de Beer. Les pêcheurs
de perles parteix d’un triangle amorós en el
context d’un rerefons religiós, rellegit ara en
un espectacle de modernitat indiscutible,
però respectuós amb el subtext inherent a
l’obra. L’omnipresència del cor representarà en
aquesta posada en escena un viatge que va de
la tolerància a la violència, sempre amb el clima
eteri de la singular, delicada i alhora exuberant
partitura de Georges Bizet.

GEORGES BIZET

Divendres, 17 de maig
20 h

FESTIVAL
ESPURNES

Hora de sortida a concretar
Dissabte, 18 de maig
Gran Teatre del Liceu
A partir de les 11 h
80 € (entrada + bus)
Parc de l’Estació
Màxim: 40 persones

Inscripcions i pagament abans del 26 d’abril
a www.cocu.cat

Després de les bones sensacions que va deixar
la primera edició, el grup llagosterenc Sotrac i la
revista musical La Tornada amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Llagostera i la Diputació de
Girona, organitzen la segona edició del Festival
Espurnes.
Aquesta proposta de festival en format diürn,
adaptat a tots els públics i gratuït, vol trobar el
seu espai i convertir-se en un aparador musical
CULTURA GEN-JUNY 2019 15

i artístic de proximitat. Durant 12 hores, el parc
de l’Estació esdevindrà el punt de trobada
d’artistes i músics que oferiran concerts, tallers,
espectacles i activitats variades amb servei de
bar i un atractiu espai gastronòmic.

CICLE GAUDÍ.
CIRCUIT
ESTABLE
DE CINEMA
CATALÀ

VET AQUÍ
UN MAG
EDUARD JUANOLA
Dimarts, 28 de maig
17.30 h
Sala polivalent del Centre Cultural Can
Roig
Gratuït

PEL·LÍCULA A CONCRETAR
Diumenge, 19 de maig
18 h
Teatre Casino Llagosterenc
4,5 €

Vet aquí un mag que viatja amb una maleta
plena de secrets, de curiositats i d’històries
sobre mags, varetes i paraules màgiques. Us heu
preguntat mai si existeixen paraules màgiques
de veritat? Sabeu què col·leccionen els mags?
Voleu saber com es pot cridar la bona sort? En
aquest espectacle de màgia i contes, el mag i
il·lusionista Eduard Juanola ens porta molts
jocs de màgia acompanyats d’històries i contes
sobre el món dels mags. Pareu les orelles i obriu
els ulls... i la boca!
Per a públic infantil i familiar, a partir de 4 anys.
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KING “Q” SHAM
CIA. ALBERT VINYES
Diumenge, 9 de juny

CAMPI
QUI PUGUI
AMBAUKA

12 h

Dilluns, 10 de juny

Parc de l’Estació

18 h

Gratuït

Parc de l’Estació
Gratuït

Animació que gira al voltant de la música
tradicional i la memòria col·lectiva que ens dóna
la tradició vista des d’una perspectiva actual.
L’espectacle explica el viatge que va fer “Q” rei
de Sham mentre cercava l’alegria pel seu poble.
Danses com el Jan Petit, la Margarideta o el Tren
Pinxo, amb balls com el vals, la tarantel·la o fins i
tot una dansa africana integren aquesta variada
proposta.

Campi qui pugui és un espectacle “canyero”
i participatiu per a tota la família. Animació
i música 100% en directe amb 5 músics i
animadors que es donen la mà per convidarnos a un viatge frenètic i inoblidable. Sorgits
del món de l’educació en el lleure i avalats per
una experiència de gairebé 10 anys rodant per
festes majors, escoles, festivals i celebracions
de tot tipus, Ambauka vol compartir amb tots/
es vosaltres aquest espectacle ple de sorpreses,
cançons i dinàmiques divertides, apte per a tots
els públics, i que de ben segur ens farà passar
una molt bona estona a tots plegats!

CULTURA GEN-JUNY 2019
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HISTÒRIES
D’AIGUA

LA TRESCA I LA VERDESCA
Dimarts, 11 de juny
17 h
Parc de la Torre
Gratuït

CONCERT
COR/COMBO
JOVE DE
L’ESCOLA
DE MÚSICA
Dissabte, 1 de juny
19 h
Teatre Casino Llagosterenc
Gratuït

Espectacle d’animació on l’aigua és l’element
vertebrador i protagonista. Un reguitzell
d’històries i personatges que conformen una
proposta refrescant pensada per a l’estiu. Cada
cançó és una història, cada història un motiu per
refrescar-nos... Potser ens trobem un maldestre
equilibrista carregat d’aigua per la corda fluixa,
amb una mica de sort podem arribar a veure
una misteriosa dona d’aigua o passar per un
tren de rentat, també podrem posar-nos un
xic romàntics aixoplugats sota d’un paraigua o
engegar a regar a aquella veïna tan xafardera,
per acabar fent un partit d'Aigüix.

CONCERT
COR ADULT
DE L’ESCOLA
DE MÚSICA
Diumenge, 2 de juny
19 h
Teatre Casino Llagosterenc
Gratuït
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ESCOLA
DE MÚSICA
I DANSA
DE LLAGOSTERA

FESTIVAL DE
FINAL DE CURS
DE L’ESCOLA
DE DANSA

ACTIVITATS
DEL DIA DE LA
MÚSICA
Divendres, 21 de juny

Diumenge, 16 de juny

17.30 h

12 h

Plaça Catalunya/Casino Llagosterenc

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Gratuït
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INFORMACIÓ I CONTACTE
ÀREA DE CULTURA
c. Olivareta, 38 · T. 972 83 00 05
cultura@llagostera.cat

Amb el suport de:

