Agenda d’arts escèniques
de Cornellà de Llobregat
SETEMBRE-DESEMBRE 2019

Teatre

CORNELLÀ ESCÈNICA recull la programació d’arts
escèniques de l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat. Música, teatre, dansa… i un
especial protagonisme de les activitats
adreçades al públic infantil i familiar.

Música

Reunim en aquesta publicació els
espectacles produïts per L’Auditori de
Cornellà (Procornellà) i pel departament
de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà,
amb les seves diverses programacions,

Activitat
familiar

per donar-vos una idea de l’amplitud de
propostes de qualitat que teniu per gaudir
de la cultura sense sortir de Cornellà.
Subscriviu-vos al butlletí QUÈ FER A CORNELLÀ
per estar al dia de totes les activitats

Circ

d’oci i cultura a la ciutat de Cornellà:
www.queferacornella.cat

CONSULTEU A LA FITXA DE CADA ESPECTACLE LA PROGRAMACIÓ
A LA QUAL PERTANY PER SABER COM OBTENIR LES ENTRADES.
CORNELLÀ ESCENA i CULTURA EN FAMÍLIA
són programacions de
l’Ajuntament de Cornellà

Informació
a les pàgines 4-5

L’AUDITORI&TEATRE, SALA2.CAT
i BERENEM A L’AUDITORI
són programacions
de L’Auditori de Cornellà

Informació
a les pàgines 6-7

Venda d’entrades
CORNELLÀ ESCENA
CULTURA EN FAMÍLIA
Aforament limitat. Localitats numerades
VENDA ANTICIPADA:
www.entradescornella.cat
VENDA PRESENCIAL:
A partir d’una hora abans a la taquilla de la sala.
DESCOMPTES:
S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats
a la venda anticipada (online).
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S’afegeix un altre descompte del 10% sobre el preu de les localitats
a la venda anticipada (online) amb la presentació dels següents carnets:
Carnet Jove, Carnet +25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques

de la Diputació de Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa,
Majors de 65 anys (en aquest cas es pot acreditar amb el DNI/NIE), i altres
grups i/o col·lectius amb els quals s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet
per entrada). En aquest cas s’haurà d’acreditar físicament el carnet a l’accés
de l’espectacle. En el cas de no acreditar-se físicament, s’hi denegarà l’accés
sense retorn de l’import abonat, per utilització fraudulenta de les entrades.
S’estableix un descompte del 10% sobre el preu de les localitats comprades
a la taquilla, amb la presentació dels següents carnets: Carnet Jove, Carnet
+25, Carnet d’estudiant, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona, Carnet de Voluntariat per la llengua, Tarja rosa, Majors de 65 anys
(en aquest cas es pot acreditar amb el DNI/NIE), i altres grups i/o col·lectius
amb els que s’estableixin acords i/o convenis (1 carnet per entrada), s’haurà
d’acreditar físicament el carnet al moment de la compra de l’entrada.
ABONAMENT FLEXIBLE CORNELLÀ:
Comprant en línia entrades per a un mínim de 4 espectacles,
teniu la possibilitat d’obtenir fins a un 30% de descompte.
Consulteu condicions a la web www.entradescornella.cat
INCIDÈNCIES I SUGGERIMENTS:
93 377 02 12 (Ext. 1462) de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
cultura@aj-cornella.cat

Comparteix amb @CulturaCornella les teves fotos d’Instagram,
Twitter, i Facebook fent servir l’etiqueta #CornellaEscena
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Venda d’entrades
L’AUDITORI&TEATRE
SALA2.CAT
BERENEM A L’AUDITORI
VENDA ANTICIPADA:
http://www.auditoricornella.com
A la recepció de L’Auditori (carrer d’Albert Einstein, 51), o bé per telèfon
(93 474 02 02 Ext. 1307), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
A tots els nostres espectacles podeu imprimir-vos les entrades on-line.
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VENDA PRESENCIAL:
L’AUDITORI&TEATRE / BERENEM A L’AUDITORI: A partir de dues hores abans
a la taquilla de L’Auditori.
SALA2.CAT: A partir d’una hora abans a la taquilla de L’Auditori.

DESCOMPTES:
Descompte per venda anticipada indicat a la fitxa de cada espectacle.
Preu especial per a grups a partir de 10 persones per a totes
les programacions (no acumulable amb altres descomptes).
Jubilats a partir de 65 anys acreditats amb DNI:
entrada al preu de 5€ per espectacle.
Preu especial de 5€ per espectacle per a persones que acreditin
formar part de grups de teatre amateur de Cornellà.
Entrada gratuïta reservada de forma anticipada per telèfon per als menors
amb carnet del Club Super3 en la programació BERENEM A L’AUDITORI
Entrada gratuïta reservada de forma anticipada per telèfon per als
menors amb carnet del TR3SC en la programació BERENEM A L’AUDITORI
ABONAMENTS: Descompte directe a partir de la compra de cinc espectacles
de les programacions L’AUDITORI&TEATRE / BERENEM A L’AUDITORI / SALA2.CAT
MÉS INFORMACIÓ: 93 474 02 02 (Ext. 1307)
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
auditori@procornella.cat

L’Auditori&Teatre
commemora els
seus 25 anys
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Agenda
21 de setembre
Gran festa d’inauguració

19 d’octubre
L’habitació del costat

pàg. 10

pàg. 17

22 de setembre
Cia. Tresperté
Oopart

20 d’octubre
Estrella

pàg. 11

27 de setembre
Terra de Voltors
pàg. 12

29 de setembre
I Love Rock&Roll
pàg. 13

4 d’octubre
Idiota
pàg. 14

6 d’octubre
El despertar
de la primavera
pàg. 15

18 d’octubre
Miquel Gusi
en concert
pàg. 16

pàg. 18

25 d’octubre
Enric Montefusco
en concert
pàg. 19

27 d’octubre
Troia, una veritable
Odissea!
pàg. 20

27 d’octubre
Cia. Mundo Costrini
The Crazy Mozarts
pàg. 21

8 de novembre
Dr. Ricefield
pàg. 22

10 de novembre
Les Rois Vagabonds
pàg. 23

16 de novembre
Barcelona Classic Concert
L’últim Mozart

1 de desembre
Casa de nines
20 anys després

pàg. 24

pàg. 31

16 de novembre
Maldita Nerea
El lado femenino

8 de desembre
Marcos Hourmann a:
Celebraré mi muerte

pàg. 25

pàg. 32

17 de novembre
Nenes i Nens
pàg. 26

14 de desembre
Gran Circo Acrobático
Nacional de China

22 de novembre
M’agrades a les fosques

14 de desembre
McEnroe en concert

pàg. 27

pàg. 34

24 de novembre
Òpera, de què vas?
3r Concert de Simfonova

15 de desembre
Concerto a tempo d’umore

pàg. 28

pàg. 33

pàg. 35

24 de novembre
Cia. Tanaka Teatre
La petita Capmany

15 de desembre
Cia. Los Barlou
Set up

pàg. 29

pàg. 36

30 de novembre
The opera de locos

22 de desembre
Zaquizamí

pàg. 30

pàg. 37

Plaça de Catalunya

Gratuïta
CORNELLÀ ESCENA
Per a tots els públics

Comencem la
programació de tardor
amb un espectacle
a l’aire lliure i gratuït!

Dissabte
21 de setembre
19.00 h

Gran festa
d’inauguració
Acompanyeu-nos i gaudiu d’un bon grapat
de jocs gegants per a tota la família
i d’un espectacular cabaret amb variats i
sorprenents números de circ i habilitats.
Tot presentat i dinamitzat per un mestre de
cerimònies molt peculiar,
divertit i esbojarrat.
Vine en família i passa
una tarda d’Escena!
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Cia. Tresperté

Oopart

L

Comencem la
programació
de tardor amb
un espectacle
a l’aire lliure
i gratuït!
Parc de Can Mercader

Gratuïta
CULTURA EN FAMÍLIA
Per a tots els públics

Diumenge
22 de setembre
12.00 h

Una particular tripulació acabada d’arribar d’una altra època, aterra davant
nostre i ens presenta la gran oportunitat de fer viatges en el temps.
Faran servir els seus millors reclams i els seus sorprenents números de
circ. Però avui no és un dia qualsevol en la seva rutina com a venedors
ambulants. Manipular el temps de vegades té les seves conseqüències.
Millor espectacle de carrer a l’Internationale Kulturborse Freiburg 2018
i premi del Circo Andaluz al millor espectacle de circ del 2016.
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L’Auditori & Teatre

12 €
Anticipada: 10 €
SALA2.CAT

Divendres
27 de setembre
21.00 h

Terra de Voltors
La Cia. Vintperquatre presenta aquesta obra dirigida per Àngel Amazares
basada en un fet real, el brutal assassinat d’uns camperols en el Pallars
Jussà el 1943. El crim destapa misèries d’institucions i persones, un drama
rural amb transfons de postguerra en una època en la qual s’intentava
donar una imatge de nova Espanya.
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L’Auditori&Teatre

15 €
Anticipada: 10 €
BERENEM A L’AUDITORI

I Love Rock&Roll
Concert per vibrar i descobrir totes les emocions
que amaga el Rock&Roll: satisfacció, ràbia,
reivindicació, ser diferent... Rock amb altres elements
d’animació com tirolina, dansa aèria, foc, clown,
coreografies... Un espectacle per a tota la família.

Una hora abans de l’espectacle els assistents podran berenar
al hall del teatre acompanyats de música o tallers!

Diumenge
29 de setembre
18.00 h

ENTRADA GRATUÏTA
als infants amb
carnet Super3 o
TR3SC (anticipada)
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L’Auditori&Teatre

12 €
Anticipada: 10 €
SALA2.CAT

Divendres
4 d’octubre
21.00 h

Idiota
Unwhu Teatre ens presenta el seu segon muntatge teatral amb text de Jordi
Casanovas, una de les veus més interessants del nostre teatre contemporani.
Un home es presenta a unes remunerades proves psicològiques que
es convertiran en una trampa. Les preguntes d’una atractiva psicòloga
l’obligarà a treure el millor de sí mateix si vol evitar un final fatídic. Una
obra que passa de la comèdia negra al thriller psicològic més pervers
amb una estètica cinematogràfica propera a la novel·la gràfica.
14

L’Auditori&Teatre

15 €
Anticipada: 12 €
L’AUDITORI&TEATRE
A partir de 13 anys

Diumenge
6 d’octubre
19.00 h

El despertar de la primavera
(Spring Awakening)

Musical de Pop-Rock, amb 15 actors i 7 músics, que tracta sobre l’amor
adolescent, la repressió, la por, l’abús de poder i la incomprensió. El
musical ha aconseguit commoure espectadors d’arreu del món des de la
seva estrena en 2006. S’han fet diverses produccions internacionals i
s’ha estrenat en escenaris de Nova York, Londres, Viena, Buenos Aires…
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L’Auditori & Teatre

Miquel Gusi
en concert

El jove pianista cornellanenc
interpretarà obres de Chopin, Bach,
Mozart i Debussy. Miquel Gusi va
començar els estudis musicals
als 5 anys a l’Escola Municipal de
Música de Cornellà amb Albert
Andreu, i més tard amb Carmen
Amat. Aquest any ha finalitzat els
estudis al Conservatori Professional
del Liceu sota tutela de la pianista
russa Olga Kobékina, i al setembre
continuarà la seva formació amb
el reputat mestre rus Stanislav
Pochekin, becat per la Fundació
Ferrer-Salat per realitzar els estudis
al Conservatori Superior del Liceu.
16

12 €
Anticipada: 10 €
SALA2.CAT

Divendres
18 d’octubre
21.00 h

L’Auditori&Teatre

25 €
Anticipada: 18 €
L’AUDITORI&TEATRE

Dissabte
19 d’octubre
21.00 h

L’habitació del costat
Julio Manrique dirigeix aquesta obra amb intèrprets de primer nivell
com Ivan Benet, Carlota Olcina, Pol López, Mireia Aixalà, Xavi Ricart,
Adeline Flaun i Alba Florejachs. La història ens situa en la segona meitat
del segle XIX, als afores de Nova York, durant l’època victoriana.
El doctor Givings experimenta amb l’ús d’un insòlit aparell elèctric que
hauria de curar tot tipus de disfuncions i neurosis de naturalesa sexual.
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Una hora abans
de l’espectacle els
assistents podran
berenar al hall del
teatre acompanyats
de música o tallers!

L’Auditori&Teatre

15 €
Anticipada: 10 €
BERENEM A L’AUDITORI

Diumenge
20 d’octubre
18.00 h

Estrella
Izar és una nena de sis anys que va camí de convertir-se en una pianista
de fama mundial amb nivells prodigiosos per a la seva edat. És un estel
feliç, tant que no voldria créixer mai. Però la vida, atzarosa i capritxosa,
li depara una altra destinació. Un laberint emocional inesperat del
que només podrà sortir guiada per un estel, però un estel de mar.
ENTRADA GRATUÏTA als infants amb carnet Super3 o TR3SC (anticipada)
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Auditori Sant Ildefons

10,25 €
CORNELLÀ ESCENA

Divendres
25 d’octubre
22.00 h

Enric
Montefusco
en concert

Després d’abraçar la música popular
al seu celebrat debut en solitari
amb “Meridiana”, Enric Montefusco
continua explorant els mecanismes
de la cançó al seu nou àlbum,
“Diagonal”, on planteja un suggerent
joc conceptual que vindria a ser
com l’altra cara del primer.
Més directe i transversal que mai,
l’ex lider d’Standstill sublima la
seva proposta sonora i ratifica
el seu compromís literari des
d’una insubornable consciència
poètica i també política.
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L’Auditori&Teatre

20 €
Anticipada: 15 €
L’AUDITORI&TEATRE

Diumenge
27 d’octubre
19.00 h

Troia, una veritable
Odissea!
Nova aposta de Cor de Teatre, un espectacle polifònic-teatral per a tots els
públics inspirat en la Ilíada i l’Odissea, obres atribuïdes a Homer que conformen
el conjunt d’episodis més importants de la mitologia grega. 30 intèrprets ens
faran viatjar amb les seves veus creant una fusió entre música i teatre gestual.
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Troia és un espectacle que emociona per la música a capella, la seva poètica,
la posada en escena visual…

Auditori Sant Ildefons

5,10 €
CULTURA EN FAMÍLIA
Per a tots els públics

Diumenge
27 d’octubre
18.00 h

Cia. Mundo Costrini

The Crazy Mozarts
Un original concert de música clàssica interpretat amb instruments insòlits
de la mà de dos bojos excèntrics. Un espectacle ple d’humor i circ d’alt nivell,
on res és el que sembla. Inspirat en el cinema mut i els dibuixos animats,
el públic serà còmplice d’una simfonia de gags i situacions absurdes.
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L’Auditori&Teatre

12 €
Anticipada: 10 €
SALA2.CAT

Divendres
8 de novembre
21.00 h

Dr. Ricefield
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Dr. Ricefield simbolitza el blues cuinat a casa, al Delta de l’Ebre. Fan allò
que els agrada, a la seva manera, tal i com es fan els arrossos típics del
Delta, on cada família té la seva pròpia recepta. Dr. Ricefield fa de les
seves visites mèdiques un petit homenatge a aquest gènere i als seus
músics en temes de collita pròpia i algunes “per-versions” dels més grans.
Un quartet arrossaire que porta la diversió a l’escenari a ritme del blues
més fresc i modern. Es defineixen com a “una banda de directe” amb una
relació amb el públic imprescindible per a l’èxit del concert.

L’Auditori&Teatre
ENTRADA GRATUÏTA als infants amb
carnet Super3 o TR3SC (anticipada)

15 €
Anticipada: 10 €
BERENEM A L’AUDITORI
A partir de 8 anys

Diumenge
10 de novembre
18.00 h

Les Rois Vagabonds
Les Rois Vagabonds són clowns tradicionals o clowns
nous? Abans de res, són poetes en acció, segons la
bella formulació d’en Henry Miller. En el seu espectacle
ens donen ales per recórrer una part del nostre camí
d’humanitat. Els clowns no interpreten una
comèdia. Si tenen un nas vermell, la cara
pintada de blanc i roba extravagant
és per revelar-la millor. Pantomima,
acrobàcies, música…L’art de Les Rois
Vagabonds va molt més enllà del
que un pensa: és el mirall còmic
de la tragèdia i el mirall
tràgic de la comèdia.

Una hora abans de
l’espectacle els assistents
podran berenar al hall
del teatre acompanyats
de música o tallers!
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Interpretació: Laia Camps (soprano),
Merche Handrich (contralt),
Joan Martínez Colás —Mozart—
(tenor) i Monika Lao (piano)

Auditori Sant Ildefons

10,25 €
CORNELLÀ ESCENA

Dissabte
16 de novembre
20.00 h

Barcelona Classic Concert

L’últim Mozart
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Un espectacle per a descobrir la vida del gran compositor W. A. Mozart amb la
música de les seves obres més importants com a banda sonora. Se centra en
l’última etapa del mestre de Salzburg, just quan rep l’encàrrec d’un Rèquiem
per part d’un personatge enigmàtic. La vivència d’aquesta composició el
porta, a través de flashbacks, a recordar els moments més transcendents
i els personatges i les obres més importants de la seva existència.

L’Auditori&Teatre

30 €
Anticipada: 24 €
L’AUDITORI&TEATRE

Dissabte
16 de novembre
21.00 h

Maldita Nerea
El lado femenino

Les tortugues tenen nom de dona i Maldita Nerea també. Sota aquest criteri,
el del costat femení que tots portem dins, sorgeix “Ballarina”, el setè àlbum
d’aquest projecte musical en constant evolució. La dona és l’eix fonamental
de les emocions, sempre en positiu, sempre transcendent i esperançadora.
Un homenatge a la dona o, millor dit, a la manera de ser de la dona.
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Auditori Sant Ildefons

10,25 €
CORNELLÀ ESCENA

Diumenge
17 de novembre
19.00 h

Autor: Denis Kelly
Direcció: Joel Joan
Interpretació: Anna Sahun

Nenes i Nens

Una producció de La Villarroel,
Arriska i Rereescenes

26
26

Ella és una dona emprenedora, valenta, que no acota mai el cap. Quan va
conèixer el seu marit, a la cua d’un vol d’Easyjet, li va caure com el cul. Però va
resultar ser un paio espavilat amb qui va acabar tenint dos fills: la petita juga
a construir edificis de fang, son germà els bombardeja perquè “s’hi han amagat
els terroristes”. Ser una bona mare pot resultar frustrant. Però més frustrant
és descobrir, massa tard, que l’home de qui et vas enamorar és l’equivocat.

L’Auditori&Teatre

12 €
Anticipada: 10 €
SALA2.CAT

Divendres
22 de novembre
21.00 h

M’agrades
a les fosques
M’agrades a les fosques de Rosa Ponsarnau, és un projecte de
la Companyia 8 que va iniciar el seu recorregut la primavera
del 2008. Va ser un procés intens on les idees anaven sorgint
i els personatges anaven creixent
mica en mica. Ara, 10 anys després,
per celebrar que la Companyia 8
porta una dècada pujant als
escenaris, posen a escena la
seva primera obra. És una
bona manera de tancar
un cicle i de revisar
els inicis. Tot un repte
per a la companyia.
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L’Auditori&Teatre

25 €
Anticipada: 18 €
L’AUDITORI&TEATRE

Diumenge
24 de novembre
19.00 h

Òpera, de què vas?

3r Concert de Simfonova
L’argument de la pel·lícula “Pretty woman” és exactament el mateix que el
de l’òpera “La Traviata”, de Verdi… el de “West side story”, és exactament el
mateix que el de l’òpera “Romèo et Juliette”, de Gounod (i que el de l’obra de
Shakespeare)… Els arguments del cine i de l’òpera són molt més pròxims
del que sembla i la música..., la música tu ho decidiràs!
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“Òpera, de què vas?”, el nou concert de Simfonova, després de l’èxit
de les dues gires anteriors.

Auditori Sant Ildefons

5,10 €
CULTURA EN FAMÍLIA
Infants a partir de 6 anys

Diumenge
24 de novembre
12.00 h

Cia. Tanaka Teatre

La petita Capmany
En aquesta obra familiar, dues actrius i tot un desplegament de personatges,
vestuari, titelles, música i humor reivindiquen la importància de preservar
la memòria col·lectiva i el valor de les nostres tradicions a través de la
protagonista: una nena forta i d’idees clares, que descobreix que un simple llapis
i una llibreta són les úniques armes necessàries per lluitar contra l’enemic.
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L’Auditori&Teatre

20 €
Anticipada: 15 €
L’AUDITORI&TEATRE

Dissabte
30 de novembre
21.00 h

The opera de locos
Cinc excèntrics cantants composen una peculiar ‘troupe’ d’òpera disposats
a realitzar un recital amb un repertori d’un dels compositors més gran del
gènere. Al llarg de la representació deixaran entreveure les seves passions
ocultes amb conseqüències absurdes i impredictibles. Un gran espectacle de
la companyia de teatre d’humor gestual, Yllana, apte per a tots els públics.
Una batalla d’egos plena d’òpera i d’humor. Una vetllada per recordar!
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L’Auditori&Teatre

25 €
Anticipada: 18 €

Diumenge
1 de desembre
19.00 h

Casa de nines
20 anys després
Emma Vilarasau, Ramon Madaula,
Júlia Truyol i Isabel Rocatti
protagonitzen aquesta obra dirigida
per Sílvia Munt que posiciona a
l’espectador en l’escena final de
l’obra mestra d’Ibsen 1879 quan
Nora Helmer pren la sorprenent
decisió de tancar la porta de
la seva vida anterior deixant
enrere el marit i els fills.
A Casa de Nines, 20 anys després
han passat 20 anys des d’aquell
moment. Ara, algú pica a la
mateixa porta. Nora torna però
per què? I què pot significar per
als que va deixar enrere?
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Auditori Sant Ildefons

10,25 €
CORNELLÀ ESCENA

Diumenge
8 de desembre
19.00 h

Jordi Èvole i Alberto San Juan
presenten a Marcos Hourmann a:

Celebraré mi muerte
El 28 de març de 2005 la vida del Dr. Marcos Hourmann va canviar per sempre
quan una dona de més de 80 anys va arribar a les urgències de l’hospital on
treballava: amb un pronòstic que només li donava hores de vida, la pacient i la
seva filla li van demanar que acabés definitivament amb el seu patiment físic…

32

La història d’Hourmann planteja controvertides preguntes sobre l’eutanàsia, però
per entendre-la cal també viatjar al seu passat. La capacitat de Marcos per obrir-se
configura un thriller sense respostes fàcils que cada espectador haurà de resoldre.

L’Auditori&Teatre
Espectacle fora
de descomptes

25 € • Anticipada: 20 €
Familiar (a partir de 4 entrades):
18 € per entrada
L’AUDITORI&TEATRE

Dissabte
14 de desembre
17.00 h • 20.30 h

Gran Circo Acrobático
Nacional de China
Disset actuacions acrobàtiques diferents perfectament connectades
que expliquen la història d’amor entre un jove i la princesa
fènix. L’espectacle retrata vívidament les dificultats i l’esperit
de lluita quan es persegueix un somni.
El Gran Circo Nacional Chino va fundar-se en 1959 i combina exercicis
acrobàtics de la mil·lenària tradició circense xinesa amb les
arts marcials. La coreografia és una peça fonamental
per aconseguir l’equilibri entre acció i poesia.
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Auditori Sant Ildefons

10,25 €
CORNELLÀ ESCENA

Dissabte
14 de desembre
22.00 h

McEnroe en concert
Després de l’aclamat disc amb The New Raemon, “Lluvia y truenos” (2016) (premi
MIN al millor àlbum pop), de l’aventura en solitari del seu cantant, “Esperanza”
(2017), i la BSO de “Los amores cobardes” (2018) (seleccionada pels Goya), tornen
amb el seu 6è àlbum d’estudi: “La distancia”. La seva linealitat indie-rock d’ànima
americana adquireix una musicalitat extra, sense perdre personalitat en
un repertori sostingut i cada vegada millor entonat per Ricardo Lezón.
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L’Auditori&Teatre
ENTRADA GRATUÏTA als infants amb
carnet Super3 o TR3SC (anticipada)

15 €
Anticipada: 10 €
BERENEM A L’AUDITORI

Diumenge
15 de desembre
18.00 h

Concerto a tempo d’umore
Un espectacle còmic i musical amb una banda sonora formada per les peces
més conegudes dels autors més reconeguts de la música clàssica. Teatre
de gest amb molt d’humor, dotze músics i un director d’orquestra que fan
transcórrer la música clàssica per les situacions més inversemblants. Amb la
garantia de l’autor i director de l’aclamat espectacle «Operetta», Jordi Purtí.

Una hora abans
de l’espectacle els
assistents podran
berenar al hall del
teatre acompanyats
de música o tallers
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Auditori Sant Ildefons

5,10 €
CULTURA EN FAMÍLIA
Per a tots els públics

Diumenge
15 de desembre
12.00 h

Cia. Los Barlou

Set up
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Fascinats per la pompa de les grans produccions, tres excèntrics personatges
pretenen emular-les de la manera que saben: amb un gust més que dubtós i un
imaginari propi d’octogenàries. Alguns titllarien l’espectacle de metacirc (circ dins
del circ), nosaltres li diem passar una bona estona. I està comprovat. Passin i vegin!

L’Auditori&Teatre
ENTRADA GRATUÏTA als infants amb
carnet Super3 o TR3SC (anticipada)

15 €
Anticipada: 10 €
BERENEM A L’AUDITORI

Diumenge
22 de desembre
18.00 h

Zaquizamí
Un vitalista cant a la diversitat, a la solidaritat i a l’esperit de superació que
està triomfant arreu: el zaquizamí de la nostra història té tres prestatges
mal posats i està al fons del passadís. Cada vegada que s’apaga la llum hi
ha una festa i els seus habitants (que no es veuen però hi són) comencen a
viure, jugar i somiar… Psss.… No feu soroll, que no sàpiguen que ho sabeu!

Una hora abans de l’espectacle els assistents podran
berenar al hall del teatre acompanyats de música o tallers!
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Escenaris
AUDITORI SANT ILDEFONS
Plaça de Carles Navales, s/n
Tel. 93 377 02 12 (Ext. 1450)

L’AUDITORI&TEATRE

Carrer Albert Einstein, 51
Tel. 93 474 02 02

Aforament limitat. Localitats numerades

No et perdis
res del que
es fa a
Cornellà

Descarrega’t l’app

www.queferacornella.cat

Col·laboren:

