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CABRIANES

Música

Dissabte 12 de febrer, 20h
Auditori M. Carme Grauvilardell

Let’s Cello BSO
Northern Cellos

Northern Cellos és probablement l’únic quartet de violoncels del
país i un dels pocs d’Europa, i un dels projectes més innovadors
que busca posar en l’escenari els estils més actuals de la música a
través de la singular formació del quartet de violoncels i percussió.
Interpreten medleys (o popurris) propis de rock, pop, dance i metal.
Amb “Let’s Cello BSO” ens presenten un espectacle basat en una
selecció de les millors melodies de la història del cinema.
Un espectacle que no deixa indiferent a ningú!!

Teatre
Infantil
Diumenge 13 de febrer, 17:30h
Auditori M. Carme Grauvilardell

ALMA

Primavera, estiu, tardor i hivern
A càrrec Cia. LaBú Teatre
Alma és un espectacle per a la primera infància de petit format, basat
en el teatre d’objectes i el moviment. Els més petits gaudeixen d’una
proposta amb materials naturals, divertida i alhora poètica, que parla
del pas del temps.
Espectacle recomanat a partir de 2 anys

Teatre
Infantil

Diumenge 6 de març, 17:30h
Auditori M. Carme Grauvilardell

Quan les nenes
volen alt

A càrrec Cia. Replà Produccions
L’Adriana, la Ximena i la Martina tenen grans somnis. El Sr. Sivolspots
està construint ales per tal que puguin assolir-los. Però la banda del
Sr. Nohoaconseguirasmai els han omplert les butxaques de pedres
perquè no puguin volar. Elles són tres, però podrien ser-ne deu, o
cent, o una, o totes les nenes del planeta.
Acte Setmana de les Dones

Música i
Poesia
Divendres 11 de març, 21h
Auditori M. Carme Grauvilardell

Concert

de Música i Poesia
Amb Maria Ruiz & Noelia Morgana
La música i la poesia es donen la mà en aquest espectacle amarat de
cura i potencia. Una muntanya russa d’emocions, un vaixell salpant
cap a infinitat de mars creatius. El morat, la tendresa, el rugit i la
calor de les nostres es fusionen just abans que la paraula i l’acord
engeguin a volar.
Acte Setmana de les Dones
Espectacle gratuït

Organitza: Regidoria d’Igualtat
Col·labora: Assoc. Feminista Fem Lluita

Teatre
Musical

Diumenge 27 de març, 18h
Teatre el Coro

Super Trouper

A càrrec del Grup de Teatre “Anem de Canto” de
Sant Joan de Vilatorrada
Super Trouper és una comèdia romàntica que contrasta els somnis i
aspiracions d’una noia dels anys 70 amb una dels anys 90. Mitjançant
la màgia narrativa de les cançons d’ABBA coneixerem la Donna,
una mare soltera i independent que no necessita de cap home per
completar la seva vida, i la seva filla, la Sophie que vol romanticisme
a cada moment. Si el seu pare pogués lliurar-la a l’altar… Si la seva
mare sabés qui és el seu pare…
Espectacle apte per a tots els públics

Música
Jazz fusió
Dissabte 2 d’abril, 20h
Auditori M. Carme Grauvilardell

Jazz Lakatans Trio
Amb Santi Arisa, Josep Mas ‘Kitflus’, Rafael Escoté
Des de finals de la dècada dels 70 Lakatans sona, i de quina manera.
Avantsala en la creació de la banda Pegasus, durant els anys 80 el
trio actua a diferents festivals de jazz com a projecte del bateria Santi
Arisa, qui manté viva la flama de la formació. Actualment, Lakatans
són el mateix Arisa, el mestre de les tecles Josep Mas ‘Kitflus’ i la
solvència al baix de Rafel Escoté. Són tres autèntics homínids del
jazz aborigen que es conrea per aquestes terres des de fa més de
quatre dècades, una experiència genuïnament essencial.

Màgia
Familiar

Diumenge 3 d’abril, 18h
Teatre el Coro

La Rosa

A càrrec de Maria Altés				
Durada: 45’
Fa bona olor. Té punxes. Pot ser vermella o de mil colors. De tant en
tant la regalem a qui estimem. Sabeu què és? Exacte, una rosa. En
aquest espectacle de màgia coneixerem les aventures de la Rosa,
la primera flor que va aparèixer a la història de Sant Jordi. A hores
d’ara ja és una rosa gran, sàvia i que ha vist molt de món. Vindrà a
visitar-nos i ens meravellarà amb la màgia de les seves vivències.
T’ho perdràs?
Espectacle ideat per a infants i persones de totes les edats.

TEATR’AMPA

ANIVERSARI
Teatre
Divendres 22 d’abril, 18h i 21h
Teatre el Coro

Una Ventafocs

A càrrec del grup Teatr’Ampa de l’Escola Sant Vicenç
El grup Teatr’Ampa ens tornarà a oferir, com cada Sant Jordi, una
obra de teatre familiar. En aquesta ocasió una versió del clàssic conte
de la Ventafocs on abundaran les sorpreses, la màgia i el bon humor.

Teatre
Musical

Dissabte 7 de maig, 21h
Auditori M. Carme Grauvilardell

Quan passi tot això

Salva Racero i Sílvia Blavia
Els fans del teatre musical, avesats a fer escapades per veure les
produccions al West End de Londres i als teatres de Broadway, fa
més d’un any que es veuen privats de la seva més gran afició. El
Joan i la Queralt són una parella que comparteix aquesta passió.
Des que es coneixen, cada 3 anys, han viatjat a Nova York a veure
espectacles. Els seus 13 anys junts els mesuren i els expliquen amb
cançons i records compartits en escenaris, platees i restaurants de
Brooklyn, passejades per Manhattan, picnics a Central Park i cues
per comprar entrades.
Però arriba una pandèmia i el món s’atura,... Malgrat això l’escenari
s’omple de música i dels millors moments de la seva història. I
somien en tot el que faran quan passi tot això.

Música
Diumenge 22 de maig, 18h
Teatre el Coro

Concert Coral
A càrrec del Cor Juvenil del Conservatori Municipal de
Música de Manresa
El Cor és un grup (nens amb veus blanques i noies entre 12 i 24 anys,
cursant estudis musicals de grau professional) que ofereix un ampli
repertori de tots els estils i èpoques, ja que això és part de la seva
educació musical.
Com exemple del seu repertori hi ha la música popular, espirituals negres i
cançons de tot tipus.

Teatre

Dissabte 11 de juny, 21h
Sala Cal Soler

Orgasmes

Amb Roger Pera i Sam Sánchez
ORGASMES és una comèdia que tracta les diferències entre homes
i dones i la convivència en parella. Es remunta des d’Adam i Eva
fins a l’actualitat. Una bona manera de veure que encara que hi
hagi una guerra de sexes, aquests sempre acaben per ser el millor
complement l’un per l’altre. ORGASMES és una divertida comèdia
que ens farà reflexionar.
En resum, un autèntic manual d’autoajuda per enfrontar-se als
reptes de viure en parella, que no són pocs. Orgasmes, més de
250.000 espectadors l’han vist. T’ho perdràs?

Diumenge 20 de febrer, 18h
Diumenge 20 de març, 18h
Diumenge 10 d’abril, 18h
Diumenge 15 de maig, 19:30h
Diumenge 19 de juny, 19:30h
Compra d’entrades a:

www.svc.cat · entrapolis.com ·
OAC · www.teatreelcoro.com

Mesures de seguretat i
prevenció COVID-19
És obligatori l’ús de mascareta.
A l’entrada hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic per
rentar-se les mans.
S’ha de mantenir la distància de seguretat que marqui la
normativa vigent a l’accés i a l’espai de representació.
L’accés i desallotjament dels espais es farà de manera
esglaonada, i caldrà seguir sempre les senyalitzacions i
indicacions del personal de la sala. En finalitzar l’acte no us
podeu quedar al hall ni a l’interior de la sala, i mirar de sortir
a l’exterior com més aviat millor.
Sempre que sigui possible, portar l’entrada descarregada al
mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.
Es recomana l’arribada als espais de representació amb
temps suficient per facilitar l’entrada esglaonada.
Es netejaran i desinfectaran les sales seguint els protocols
d’higiene i seguretat.
En el moment de la compra de les entrades, ja sigui online
o a taquilla, es demanarà el correu o bé el telèfon per tal de
disposar d’un llistat d’assistència que faciliti la traçabilitat en
el cas que fos necessari.
Les entrades a taquilla NO es poden pagar en efectiu,
únicament amb targeta bancària.

Es prega puntualitat. La funció començarà a l’hora prevista.
Totes les activitats estan condicionades i sotmeses a la
situació generada per la pandèmia en cada moment.
Catàleg Produc-
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