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INFORMACIÓ
EN RELACIÓ A
LA COVID-19
En algunes activitats d’aquesta publicació
caldrà fer reserva anticipada.
Sempre que es pugui es recomana adquirir
les entrades anticipadament als punts
de venda específics de cada espectacle.
Aquesta opció és necessària per tal d’evitar
aglomeracions a l’entrada i pel control de
l’aforament.
Els aforaments seran limitats d’acord amb
l’espai i amb les mesures de seguretat
vigents.
Es farà un registre d’assistents per tal
de garantir el rastreig en cas que sigui
necessari.
Les entrades no són numerades, per
tant caldrà respectar en tot moment les
indicacions de l’organització.

Es recomana assistir a les activitats
amb temps suficient. Al Teatre Casino
Llagosterenc no es permetrà l’entrada a la
sala un cop començat l’esdeveniment.
És obligatori assistir amb mascareta a totes
les activitats.
Caldrà que us renteu les mans amb el gel
hidroalcohòlic que trobareu a cada espai.
Els assistents a les activitats es
comprometen a complir les normatives i
els protocols establerts.
La informació que figura en aquesta
publicació es pot veure modificada en
funció de les mesures de seguretat
que s’hauran d’anar prenent, seguint la
normativa i protocols indicats per l’Ens
competent.
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CULTURA
I ESPECTACLES
CINEMA
CICLE GAUDÍ

L’OFRENA
Diumenge, 10 de gener
18 h
Teatre Casino Llagosterenc
4,5 € / 3 €
Aforament limitat. Venda d’entrades des
d’una hora abans a la taquilla del teatre

Violeta, una reputada psiquiatra, rep una visita
inesperada a la seva consulta. Es tracta de la Rita,
la dona d’en Jan, un antic amor d’adolescència
de la Violeta que va marcar la seva vida quan
va abandonar-la de manera traumàtica vint
anys enrere. La Rita va a veure la Violeta amb
el pretext que l’ajudi a recuperar l’amor del seu
marit. Però el que la Violeta desconeix és que
aquesta visita és el primer pas d’en Jan per
intentar reescriure la seva història.
Direcció: Ventura Durall
Durada: 111 min.
Repartiment: Alex Brendemühl, Anna Alarcón,
Claudia Riera, Josh Ciment, Pablo Molinero,
Verónica Echegui
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TEATRE FAMILIAR

EL MEU
PRÍNCEP BLAU
EL BALLET IMPERIAL DE
LA REINA ROSAMUNDA

un goril·la i l’altra espera il·lusionada l’arribada
d’un príncep blau. A través de la música del
Renaixement i del Barroc, les dues dones
aprendran a deslliurar-se dels rols femenins
imposats per ambdues societats, i a ser felices
per si soles.
Direcció escènica i dramatúrgia: Marc Hervàs
Coreografia: Gemma Güell, Beatriz Macías
Intèrprets: Gemma Güell, Beatriz Macías

Diumenge, 17 de gener

Titelles, objectes i vestuari: Martí Doy

18 h

Escenografia: Martí Doy i Francesco della
Mirandola
Il·luminació: Nick Hersh

Teatre Casino Llagosterenc

Món sonor: Jean-Marc Savre

5€

Espectacle inclòs a Escenaris.
Teatre al Gironès 2021

Aforament limitat. Venda d’entrades anticipades a Llibreria Sureda (opció recomanada).
També es podran adquirir des de mitja hora
abans a la taquilla.
Espectacle familiar inclòs a la programació
de Xarxa.

MÚSICA

ENTRE
DOS MARS
(HAVANERES
DE CONCERT)
ANTONI MAS (PIANO) I INDIRA
FERRER MORATÓ (SOPRANO)
Diumenge, 24 de gener
18 h
Teatre Casino Llagosterenc
10 €

Mentre cau una forta tempesta, una dona del
futur i una altra del passat es troben a través
d’una porta fantàstica que connecta les dues
èpoques. Sorprenentment, una conviu amb
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Aforament limitat. Venda d’entrades anticipades (opció recomanada) a www.ticketara.com o
al Servei d’Atenció Ciutadana – Passeig Romeu
6, entrada pel parc de l’Estació. També es podran adquirir des d’una hora abans a la taquilla.
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CINEMA
CICLE GAUDÍ

UNO PARA
TODOS
Dissabte, 30 de gener
18 h
Teatre Casino Llagosterenc
4,5 € / 3 €
Aforament limitat. Venda d’entrades des
d’una hora abans a la taquilla del teatre

Una mostra de les havaneres originals i de les
diferents formes adoptades per aquest gènere
musical a través de la seva interpretació per a
veu lírica amb acompanyament de piano. Antoni
Mas és un reconegut músic i compositor, ha
estat director de les orquestres Caravana,
Marina, Maravella i Selvatana, i director musical
de diversos espectacles. Com a compositor
acredita més de cent títols enregistrats i diversos
premis en concursos de diferents gèneres
musicals. En aquest concert acompanyarà a
Indira Ferrer-Morató, soprano lírica que destaca
en els gèneres oratori, lied i cançó, encara que
també hagi interpretat diversos rols operístics.

Un professor interí assumeix la tasca de ser
el tutor d’una classe de sisè de Primària en
un poble completament desconegut per a ell.
Quan descobreix que ha de reintegrar a un
alumne malalt a l’aula es troba amb un problema
inesperat: gairebé cap dels seus companys i
companyes volen que torni a classe.
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Direcció: David Ilundain
Guió: Coral Cruz , Valentina Viso
Durada: 90 min.
Repartiment: David Verdaguer, Patricia López
Arnaiz, Clara Segura, Ana Labordeta, Néstor
Romero, Vega Vallés

TEATRE

CALMA!
GUILLEM ALBÀ

Guillem Albà ens explica, sol i sense paraules,
un fet tan complex i a l'hora tan quotidià: la
pressa. Aquest "corre a tothora" en el què vivim
instal·lats.
Calma! porta l’espectador a gaudir d’una
experiència per moments còmica, per
moments poètica. Amb el clown com bandera
i a través dels titelles, el gest, les ombres o
la música, farà qüestionar-nos el dia a dia i el
propi viatge vital. Si val la pena córrer tant, si
estem fent el que realment ens omple i, en
definitiva, si volem seguir així o volem canviarho. Calma! és pur Guillem Albà. El seu clown
salvatge hi és present, la seva poètica no hi
falta, i el seu missatge optimista i vital esdevé,
finalment, catàrtic.

Diumenge, 31 de gener

Direcció i Interpretació: Guillem Albà

18 h

Creació: Alícia Serrat, Marc Angelet, Andreu
Martínez i Guillem Albà

Teatre Casino Llagosterenc
10 €

Música: Pep Pascual
Dramatúrgia: Alícia Serrat i Marc Angelet
Gest i Titelles: Andreu Martínez
Moviment: Ariadna Peya

Aforament limitat. Venda d’entrades anticipades (opció recomanada) a www.ticketara.com o
al Servei d’Atenció Ciutadana – Passeig Romeu
6, entrada pel parc de l’Estació. També es podran adquirir des d’una hora abans a la taquilla.

Visió externa: Sergio Martínez i Joan Arqué
Disseny Il·luminació: Ganecha Gil
Direcció Tècnica: Oriol Ibáñez
Construcció: L’Estaquirot Teatre, Alfred Casas i
Xavi Arbonès
Vestuari: Irene Nené Fernandez
Espectacle inclòs a Escenaris.
Teatre al Gironès 2021

RETORN A L'ÍNDEX

CULTURA GENER 2021

7

BIBLIOTECA
JULIÀ
CUTILLER

Gratuït
Cristina Montiel

CLUB DE LECTURA
PER A ADULTS

LA CAVERNA
DE JOSÉ SARAMAGO
CLUB LECTURES DE TARDA
Dimecres, 27 de gener
De 18.30 h a 20 h
Activitat virtual
Gratuït
Cristina Montiel

CLUB LECTURES DE NIT
Dijous, 28 de gener
De 21 h a 22.30 h
Activitat virtual
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Aquesta activitat consisteix en reunions per
comentar una obra literària triada prèviament
i que tots els integrants del club han llegit. El
club de lectura és una oportunitat de conèixer
autors i obres des de diferents punts de vista en
un ambient animat i on totes les opinions són
vàlides per enriquir la lectura personal.
Actualment hi ha 2 clubs de lectura a la
Biblioteca, un de tarda i un de nit, conduïts per
Cristina Montiel, que es reuneixen un cop al
mes, llevat dels mesos de juliol, agost, setembre
i desembre.
Un cop l’any es fa una sortida literària
relacionada amb una de les lectures que s’han
fet. Els llibres es deixen en préstec sense cap
cost.
Si us interessa participar-hi, només us heu
de posar en contacte amb la Biblioteca i us
informaran.
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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:

Amb la participació de: Cicle Gaudí

