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Autor i direcció: Ferran Joanmiquel. Repartiment: Mireia Vallès. Músic: Al-
bert Dondarza. Il·luminació: Joan Grané. Espai escènic: Pablo Paz. Disseny 
gràfic i animacions: Marc Bernatallada. Fotografia: Gemma Capella.

Dissabte 28 de gener · 21 h

CIA. COS A COS

TEATRE DE LLORET

Entrades: Taquilla 12 € - Anticipada 10 €

Capbussa’t en la cultura sefardita! 
Us recomanem deixar-vos seduir per la història de Tamar. Ella és una 
jove israelita d’origen sefardita que, en un viatge a contracor cap al seu 
passat familiar, arriba a Girona. Allà hi durà una clau vella i rovella-
da que suposadament obrirà la porta on vivien els seus avantpassats. 
Aquest monòleg, escrit i dirigit per Ferran Joanmiquel, és una proposta 
que gira al voltant del món femení. 

Durada: 50 minuts.  
Idioma: català.

22h. Postfunció amb els actors i el director de l’obra.

Tamar. 
La filla de Chagall

Recomanat 
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Autor i director: David Plana. Intèrprets: Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, Edu 
Buch i Georgina Latre

Dissabte 11 de febrer · 21 h 

TEATRE DE LLORET

Entrades: Taquilla 18 € - Anticipada 16 €

Una filla descarada que ha gravat un vídeo porno. Un pare imper-
fecte que viu enganyat. Una mare desprecoupada que fa veure que 
no sap res, però ho sap tot. I un nòvio divertit que és el malson del 
pare. Com acabarà aquesta gran comèdia? Vine a descobrir-ho.
La vida de Roger Denís, interpretat per Lluís Soler, es desmunta de la 
manera més insospitada de la nit al dia. En Roger Denís és com un he-
roi de tragèdia grega que hagués ofès els déus i aquests el castiguessin 
fent caure totes les certeses de la seva vida. Una anècdota inesperada 
desencadenarà un malson que farà descobrir al protagonista que ha 
viscut absent dels fets més rellevants que han afectat la seva pròpia 
família. El bon pare és una comèdia inquietant que farà riure l’espec-
tador i que el confrontarà amb temes transcendentals: la paternitat, la 
renúncia als propis ideals, la necessitat humana de crear un relat vital 
coherent per trobar un sentit a l’existència.

Durada: 90 minuts. 

Escena contemporània.

El bon pare
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Divendres 17 de febrer · 21 h

HOSTAL VILA DEL MAR · Lloret Espai Off

Entrades: 8 €

Ventura és la història de dues dones que són moltes: la Maria, casada 
amb un metge de Celrà amb dos fills, i la Teresa, que ha dedicat tota la 
vida a cuidar el seu germà. L’obra, escrita per Cristina Clemente i in-
terpretada per David Planas i Meritxell Yanes, es pregunta què hauria 
passat si haguessin pogut triar un altre camí. Després d’exhaurir totes 
les entrades a Temporada Alta i endur-se el guardó a millor espectacle 
de les comarques gironines del 2015 de l’AGT (Associació Gironina de 
Teatre), David Planas i Meritxell Yanes ens conviden a conèixer la seva 
història a l’Hostal Vila del Mar de Lloret. 

Durada: 70 minuts.

Aforament limitat.

Hostal Vila del Mar: carrer de la Vila, 55

ESPAIVentura

Autora: Cristina Clemente. Direcció: Víctor Muñoz i Calafell. Intèrprets: Da-
vid Planas i Meritxell Yanes. Espai escènic: artestudi (David Faüchs i Fanny 
Espinet). So: Salvador Garcia. Vestuari: Carme Puigdevall i Plantés. Copro·
ducció: Temporada Alta 2015 i Ajuntament de Celrà.

Premi AGT 2015 al millor espectacle 
gironí estrenat el 2015
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TEATRE DE BLANES

Direcció: Óscar Contreras. Intèrprets: Sam Sánchez, Roger Pera. Música: 
Pep Sala.

Diumenge 19 de febrer · 19 h

Una comèdia de Dan Israely

Entrades: Taquilla 15 €

Orgasmos és una comèdia de Dan Israely sobre els dos sexes: les seves 
diferències, les seves virtuts, les seves debilitats, les seves actituds i 
sobretot, la manera com al final, inevitablement, l’un i l’altre són el 
complement ideal. 

Durada: 90 minuts. 

Orgasmos
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Divendres 24 febrer · 21.30 h

TEATRE DE LLORET · Lloret Espai Off

Entrades: 8 €

Europa, estiu de 2001. La ciutat del Ragazzo viu la restricció de drets 
socials més gran que ha viscut el continent des de la Segona Guerra 
Mundial: les fronteres estan tancades, se suspèn el tractat de Schengen, 
es prohibeixen les manifestacions i reunions en algunes zones de la ciu-
tat, es prohibeix estendre la roba als balcons... 30.000 policies patrullen 
els carrers i no permeten l’entrada a la Zona Rossa, el lloc on els líders 
mundials del G8 estan realitzant una cimera. La decisió de sumar-se a 
la Columna dels Desobedients, que s’ha proposat una acció pacífica de 
desobediència civil: violar el confinament de la Zona Rossa, canviarà el 
destí del nostre personatge.
Ragazzo explica els fets de Gènova des de la potència d’un text clar i 
directe i de la mà d’un dels seus protagonistes, Ragazzo, interpretat per 
la bèstia escènica d’Oriol Pla, una de les joves promeses del teatre català.

Durada: 80 minuts. 
Escena contemporània. 

Dedicat a Carlo Giuliani, un jove assassinat a Gènova el juliol del 2001 durant la 
cimera del G8. Benvinguts a la llibertat vigilada global. Benvinguts al segle XXI.

ESPAI

Ragazzo

Autoria i direcció: Lali Álvarez Garriga. Intèrpret: Oriol Pla. 
Ajudant de direcció: Quimet Pla. Temes musicals: Zoo. Col·
laboracions: Aleix Aguilà i Isaac Domínguez.

CIA. TEATRE TOT TERRENY

Foto: Clàudia Serrahima

Recomanat 

Premi de la Crítica 2015 al Millor Espectacle  
per a Joves i a l’Actor Revelació, i Premi Serra 
d’Or a l’Espectacle Teatral del 2015
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Text: Jordi Vallejo. Direcció: Cristina Clemente. Intèrprets: Sergio Caballero, 
Carme Poll, Clàudia Costa i David Vert.

Entrades: Taquilla 21 €

Divendres 3 de març · 21 h 

Una comèdia de Jordi Vallejo

TEATRE DE BLANES

Què escolliries? 100 mil euros ara mateix, o 1 milió d’aquí a deu anys? 
Així de simple, així de difícil. Aquest és el dilema al que s’enfronten 
l’Hèctor i la Paula –un matrimoni amb problemes econòmics– quan 
el Toni, un bon amic de la parella, els planteja el test de personalitat 
que ha elaborat la Berta, la seva actual companya, una psicòloga molt 
exitosa i mediàtica. Un simple test de personalitat anirà despullant les 
personalitats i els secrets més profunds dels nostres personatges, i els 
empenyerà a prendre una decisió que els canviarà la vida. Qui sap si 
per sempre.

Durada: 80 minuts. 

El test
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TEATRE DE LLORET

Direcció:  Roger Peña. Intèrpret:  Montserrat Carulla. Piano i violí:  Neus 
Soler. Direcció tècnica:  Marc Lloret. Producció: PecaTTeatre/Entresol de 
Produccions.

Dissabte 4 de març  · 21 h

amb Montserrat Carulla

Entrades: Taquilla 14 € - Anticipada 12 €

Amb aquesta lectura dramatitzada la Montserrat Carulla ens vol par-
lar de la seva experiència vital i professional, de la seva retirada dels 
escenaris i de l’amor que professa al seu país, amb textos propis i de di-
versos autors (Josep Palau i Fabra, Salvat Papasseit, Pere Calders, Ver-
daguer, Miguel Hernández o Machado, entre d’altres), amb una subtil 
selecció musical i acompanyament en directe a violí i piano, a càrrec 
de la Neus Soler. Un espectacle intimista, tendre i diverit alhora, que 
vol arribar al cor, amb l’emoció que només una gran actriu com la 
Carulla pot infondre a aquests textos.

Durada: 60 minuts. 

La música de 
les paraules
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Autor: Jordi Portals. Adaptació i direcció: Ricard Salvà. Intèrprets: Joan 
Vilar, Pere Cuadrench i Marga Torres.

Dissabte 11 de març · 21 h

de Jordi Portas 

TEATRE DE BLANES

Entrades: Taquilla 6 €

8 de juliol de 2007, després de denegar-li l’última al·legació, Tom Mar-
tin, acusat d’haver segrestat i assassinat cent sis persones en un teatre 
després d’una funció escolar, espera l’execució al corredor de la mort 
d’una presó de l’estat americà de Nebraska.
Ell nega que sigui culpable, però moltes proves l’incriminen. Si és in-
nocent, la injustícia serà terrible. Si és una bèstia sanguinària mereix 
la cadira elèctrica, o es que la pena de mort no es pot justificar mai 
sigui quin sigui el crim  comès? 

Durada: 75 minuts. 

Nebraska

Emergent

PREMIS 2012
Premi de Teatre “Josep Ametller”
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Direcció: Justo Molinero, Juan Carlos Gil. Intèrprets: Justo Molinero, Montse 
Rodríguez, Robert Espada, Rosa Rodríguez, Antonio Gómez, Loly Cuenca, 
Ana Cuenca, Manolo Zafra, Manuel Púa (Calatravín). Guitarra: Manolo 
Zafra. Artistes convidats: Leo Rubio, Isés. Escenografia: Manuel Púa (Ca-
latravín). Il·luminació i so: Miguel A. Cobo, Alex Polo (Nord Produccions).
Producció: Juan Carlos Gil. Comunicació: Carmen Vicente (Xtrategium).

Diumenge 12 de març · Doble funció: 12 i 17 h 

TEATRE DE LLORET

Entrades: 25 € (no s’apliquen descomptes)

Justo Molinero y Los Descastaos tornen als teatres. La temporada pas-
sada van aconseguir un gran èxit per tot Catalunya amb el seu espec-
tacle Ahora me toca a mí. Ara, el seu propòsit és superar-se. Per això, en 
aquest nou espectacle, riuràs i t’ho passaràs bé.

Espectacle en castellà. 

Novios 
con solera
amb Justo Molinero y Los Descastaos
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Dissabte 18 de març · 21 h 

TEATRE DE LLORET

Entrades: Taquilla 12 € - Anticipada 10 €

Ilegal Impro. On tot serà il·legal!
L’espectacle d’improvisació més il·legal de tots els què has vist, on el 
públic és el guionista de les històries més mafioses que els actors im-
provisadors crearan al moment a dalt de l’escenari.
Tres actors, dos músics en directe, un equip de luxe de la mà dels  cam-
pions del món d’improvisació a Catalunya que et faran passar una es-
tona plena de riure. 

Durada: 90 minuts. 

Ilegal 
Impro 
IMPRO ACATOMBA
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Guió: Toni Jodar, Helena Tornero. Dramatúrgia: Helena Tornero. Suport po·
sada en escena i imatge: Alex Serrano, Helena Tornero. Imatge: Àlex Serra-
no, Jordi Soler. Management internacional: Àlex Pujol, Tinglado. Producció 
executiva: Beatriu Daniel.

Diumenge 19 de març · 19 h

TEATRE DE LLORET

Entrades: Taquilla 10 € 

I després de Pina, què?
El nou relat de Toni Jodar és en el seu format habitual , entre la confe-
rència i l’espectacle. Ens parla de la història recent i les tendències d’ 
ara, l’explicació passa pels referents de la dansa i dels moviments que 
han sacsejat els cossos al costat dels esdeveniments que han modificat 
el nostre món. Un canvi de paradigma on multitud de tendències con-
tribueixen a la fusió i a l’experimentació de noves formes, així com a 
la relectura de les tradicions. 

Durada: 60 minuts. 

Dansa.

Toni Jodar:
Una conferència ballada. 
Tendències d’ara

Dansa

Foto: Tristán Pérez Martín
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Directors: Guillem Albà, Iñaki Marquiegui i Manuel Estoa. Clown: Guillem 
Albà. Baix: Iñaki Marquiegui. Guitarra: Manuel Estoa. Trombó: Edgar Gó-
mez. Trompeta: Roc Alberto.  Bateria: Martí Soler. Saxo: Albert Comaleras

Divendres 24 de març · 21 h

Celebració Dia Mundial del Teatre

TEATRE DE LLORET

Entrades: Taquilla 17 € - Anticipada 15 €

Un show de clown, enèrgic i energètic, catapultat per la millor 
música en directe. Més de 150 funcions i 50.000 espectadors. Gui-
llem Albà & Marabunta és bogeria. És descontrol amb classe. No 
voler despentinar-se, i acabar perdent els pantalons. Però amb un 
somriure a la cara.
Un show de clown, enèrgic i energètic, catapultat per la millor música 
en directe. Sketch a tempo matemàtic. A l’escenari els artistes lluiten 
perquè res no s’entengui. Cançons pròpies. Gags absurds. Cabaret. Res 
no té sentit i tot és possible. Cap ordre establert. És el caos del pallas-
so. Improvisació: sortir i jugar. Divertir-se passi el que passi, i qui sap 
què passarà avui. I demà. I demà passat. Això és la selva. Voleu riure? 
Esteu convidats. 

Durada: 75 minuts. 

Espectacle musical.

Marabunta
amb Guillem Albà

Recomanat 

Premi del Públic a la Mostra d’Igualada 
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Dissabte 25 de març · 21 h 

TEATRE DE BLANES

Entrades: Taquilla 10 €

Un espectacle audiovisual on reviurem la música dels discs més em-
blemàtics de la banda amb la màxima fidelitat i rigor. Música Super-
tramp amb una posta en escena espectacular, aconseguint el so i les 
veus característiques, els detalls instrumentals i vocals al complet 
nivell. No deixis que t’ho expliquin, vine a viure-ho. Un homenatge de 
X-tramp a Supertramp. 

X-TRAMP SHOW

Supertramp 
Music Tour 

Emergent
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Direcció: Mariona Casanovas. Intèrprets: Eduard Benito, Marta Codina, Ja-
cob Valtramunt.

Dissabte 8 d’abril · 21 h

d’Elisenda Guiu

TEATRE DE BLANES

Entrades: Taquilla 10 €

A la sala d’espera d’un hospital, un infermer escriu cartes misterioses 
davant la mirada d’una noia reservada i d’un home que insisteix en 
veure la seva filla. Els tres personatges coincideixen llargues estones i 
comparteixen l’espai des de perspectives ben diferents. Però allò que 
inicialment és una trobada freda i desafortunada s’acaba convertint 
en una necessitat per als seus protagonistes. Una historia agredolça 
sobre la necessitat d’estimar i el poder de perdonar.

Durada: 60 minuts. 

Explica’m 
un conte

Emergent
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Dissabte 8 d’abril · 21 h

EL PUNTET

Entrades: Taquilla 6 €

Amb l’actuació prèvia del mag de Lloret de Mar, Josep Vidal i Abril. 
Enigmes pretén trencar amb el clàssic mag de barret de copa. És un 
espectacle interactiu amb el públic pensat amb una finalitat clara: sor-
prendre i fer riure l’espectador actual. 

Activitat inclosa en el 25è aniversari del Puntet. 

amb l’espectacle Enigmes

Mag Xavi 

Pack 

Màgia

El Puntet: avinguda de Vidreres, 58

Josep vidal

Pack màgia:  
2 funcions: 16 €  
3 funcions: 18 €
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Direcció, coreografia i interpretació: Xavi Estrada i Lleixà, Xevi Dorca i Sala.

Dissabte 29 d’abril · 21 h

TEATRE DE BLANES

Entrades: Taquilla 10 €

El públic assisteix al naixement de dos individus desorientats que ini-
cien un pelegrinatge cap a un lloc desconegut i ple d’obstacles que els 
dos hauran d’anar superant. L’esperit competitiu marcarà el recorre-
gut. Contra qui competeixen? Contra un i l’altre? Contra les adversi-
tats? Aviat descobriran que en els temps que corren la unió fa la força i 
junts arribaran a una dimensió desconeguda. A través de l’humor Xe-
viXaviXou planteja una metàfora sobre l’existència humana, incidint 
particularment en conceptes com la competitivitat, l’estrès o el fracàs.  

Durada: 60 minuts. 

From lost 
to the river
Dia Internacional de la Dansa
XEVIXAVIXOU 

Dansa
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Diumenge 30 d’abril · 19 h

Dia Internacional de la Dansa

FOREVER REY DEL POP

TEATRE DE BLANES

Entrades: Taquilla 10 €

Un viatge a través de la imaginació ple de música i dansa del rei 
del pop.
La companyia de dansa Forever Rey del Pop estrena el seu nou espec-
tacle Minner Michael, on proposen un viatge per la trajectòria musical 
de Michael Jackson combinant la seva essència amb el hip hop, i amb 
l’acompanyament de saxo, veu i claqué.
Una maleta extraviada de Michael Jackson serveix com a fil conductor 
de l’espectacle i permet que tres personatges visquin a través dels seus 
records tota la seva trajectòria.  

Durada: 60 minuts. 

Minner Michael

Dansa
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Dissabte 6 de maig · 21.30 h

TEATRE DE LLORET

Entrades: Taquilla 6 €

Per a Lloret i els sardanistes lloretencs, la sardana constitueix un sím-
bol del nostre país i l’eix vertebrador de la nostra cultura. Enguany és 
un any de moltes efemèrides a celebrar: els 90 anys de la temporada de 
sardanes a Lloret les nits d’estiu, els 25 anys del programa de sardanes 
de Nova Ràdio Lloret i, especialment, el 50 aniversari de l’Aplec de la 
Sardana que celebrarem l’endemà diumenge 7 de maig al paratge de 
Santa Cristina.
Per a celebrar totes aquestes efemèrides que ens omplen d’orgull i 
satisfacció, tindrem a Lloret a la Cobla Ciutat de Girona que ens oferi-
ran al nostre teatre un concert que serà difícil d’oblidar.
A més us recordem que el cap de setmana sardanista del 6 i 7 de 
maig, gràcies a la col·laboració de Lloret Turisme, s’acompanya d’una 
bona oferta hotelera amb l’objectiu d’ensenyar Lloret i la nostra dan-
sa al món.
Us convidem doncs un any més gaudir del nostre aplec!

Concert de vigília 
de l’Aplec de la Sardana
amb la Cobla Ciutat de Girona



21

ES
PA

I O
FF

Divendres 12 de maig · 21 h

SES ESCOUES · Lloret Espai Off

Entrades: 8 €

1672, França. Molière i la Companyia del Rei estrenen una comèdia de 
costums amb un embolic familiar on s’hi recull l’afany de saber de les 
dones i posa en evidència un poeta mediocre i cregut de l’època.
2016, Catalunya. Molière i només dos actors estrenen la mateixa comè-
dia de costums amb un embolic familiar on, amb un joc interpretatiu 
que trenca les convencions, s’hi recull la burla dels pedants d’avui en 
dia.

Durada: 75 minuts.

Escena contemporània.

Ses Escoues (al costat de l’església parroquial de Sant Romà)

ESPAI
Les dones 
sàvies

Repartiment: Enric Cambray,  Ricard Farré. Dramatúrgia: Lluís Hansen, Ri-
card Farré. Escenografia: Enric Romaní. Vestuari: Marc Odina. Música: Ge-
rard Sesé.
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Direcció: José Troncoso. Adaptació: Pablo Carbonell. Repartiment: Pablo 
Carbonell.

Dissabte 13 de maig · 21 h

TEATRE DE LLORET

Entrades: Taquilla 18 € - Anticipada 16 €

El mundo de la tarántula és el títol del nou llibre de Pablo Carbonell, un 
dels artistes més polifacètics del panorama artístic i una icona de la 
música espanyola. El llibre, on explica les seves memòries, es va publi-
car el 16 de març de l’any passat a l’editorial Blackiebooks i ha escalat 
fins els primers llocs en vendes de llibres de ‘no ficció”. 
Amb el mateix títol, ‘El mundo de la tarántula’, l’artista presenta un 
espectacle, entre el monòleg i el musical, que narra, amb franquesa 
però també amb el sentit de l’humor que el caracteritza, des de la seva 
infantesa fins als seus projectes més recents. 
A l’escenari realitza un viatge emocional sobre els últims 30 anys d’Es-
panya, els amics que el van aferrar a la vida, les cançons que l’han 
acompanyat..., i ofereix una mirada al significat de la creació artística.

Durada: 90 minuts. 

Monòleg i música.

El mundo de 
la tarántula
amb Pablo Carbonell

Foto: Javier Naval



23

ES
C

EN
A

 P
RO

FE
SS

IO
N

A
L 

Autor: Ramon Madaula. Direcció: Jordi Casanovas. Intèrprets: Ramon Ma-
daula, Roger Coma.

Diumenge 21 de maig · 19 h

Una comèdia de Ramon Madaula 

TEATRE DE BLANES

Entrades: Taquilla 18 €

Text finalista al Torneig de Dramatúrgia - Temporada Alta 2015.

Un jove polític acaba de ser escollit president. En poques hores ha de 
pronunciar el seu discurs d’investidura però, cada vegada que l’assaja, 
un terrible tic deforma la seva cara de forma tan ridícula com hila-
rant. El psiquiatra només té unes poques hores per resoldre aquest 
aparent trastorn i evitar que el president electe faci un ridícul espan-
tós en la seva primera compareixença.

Durada: 80 minuts. 

L’electe
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Autor: Pere Riera. Direcció: Pere Riera. Intèrprets: Emma Vilarasau, Jordi 
Boixaderas, Anna Moliner, Francesc Ferrer. Producció: La Villarroel.

Divendres 2 de juny · 21 h

TEATRE DE LLORET

Entrades: Taquilla 24 € - Anticipada 22 €

Infàmia és un joc de miralls, d’esferes, de punts de vista. Una obra 
escrita i dirigida per Pere Riera, autor de l’aclamada Barcelona, i in-
terpretada per Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Anna Moliner 
i Francesc Ferrer.
A l’Eva Dolç  li ha caigut un tros de món al damunt, i està lesiona-
da, veurem com les ferides que ha patit per la caiguda, fereixen també 
a dos individus tendres, que encara no són del tot conscients del camí 
que han pres: la Sara i l’Aleix son dos intèrprets que semblen condem-
nats a patir l’emergència de ser perpètuament actors “emergents”. I, 
enmig d’un combat ferotge que farà entrar en crisi les vocacions de 
tots tres, apareixerà en Toni, un mefistofèlic astut, que els posarà a 
tots tres en solfa. Remourà tots els fonaments i aclarirà tots els dubtes, 
perquè els altres acabin entenent d’una vegada per totes, de què va en 
realitat aquest ofici. 

Durada: 90 minuts. 

Infàmia
de Pere Riera
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Dissabte 4 de febrer 
 21 h

TEATRE DE LLORET

La germana de Vincent orga-
nitza en el seu pis un sopar 
íntim amb temàtica marro-
quina per a celebrar la futura 
paternitat del seu germà. En 
aquest sopar també hi està 
convidat el seu millor amic 
Claude. Quan el futur pare 
respon a la pregunta del nom 
escolli pel seu fill, la seva res-
posta els deixa a tots atònits 
i és el detonant d’una sèrie 
de situacions poc agradables 
atonit i és el detonant d’una 
sèrie de situacions poc agra-
dables però que formen part 
de la idiosincràsia de l’èsser 
humà i les seves relacions 
socials. L’arribada d’aquest 
bebè i el seu nom, reforça 
d’una manera sorprenent 
la relació d’estima dels seus 
protagonistes. Una comèdia 
amb un profund sentit d’allò 
que és correcte.
Espectacle en castellà.

Entrada: gratuïta. Donatiu: 8 € (AECC Lloret) 

Dia Mundial  
contra el Càncer

El nombre

Direcció: Manuel Pineda. 
Intèrprets: Núria Domingo, 
Quim Córdoba, Alicia Sánc-
hez, Manuel Pineda, Carmen 
de Rosendo.

Donatiu de 8 euros a benefici de l’AECC de Lloret.

Dis. 21 gener · 21 h 
 Diu. 22 gener · 19 h

TEATRE DE BLANES 

Guantanamera és una comèdia 
negra en la que una vegada 
més El Mirall parlem del tea-
tre dins el teatre.
Guantanamera és una ironia 
sobre el teatre amateur i el 
teatre professional. Una di-
vertida reflexió sobre com  
pot resultar de perillosa una 
afecció quan caus en mans 
de “fonamentalistes” de la 
praxi teatral.
No volem..., no podem dir-vos 
res més, sense risc de desvet-
llar les sorpreses (fer un spoi-
ler es diu ara?) i els malsons 
que et poden fer viure les per-
sones, quan esdevenen boges 
per alguna cosa. En aquest 
cas boges pel teatre!
Us esperem per compartir 
una hora llarga que suposa 
Guantanamera. Aquest nou di-
vertimento que El Mirall us 
proposa com a cloenda del 
seu 30 aniversari.
Durada: 75 minuts.

Entrada: 10 € 

CIA. EL MIRALL

Guanta-
namera
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Diumenge 5 de març 
   12 h

Hall del TEATRE DE LLORET

Amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Dona, us oferim un 
recital poètic i d’havaneres, 
que podreu seguir tot fent el 
vermut al Bar del Teatre.
Places limitades.

Dia Mundial de la Poesia 
Activitat Joan Pau Romaní.

Entrada: Gratuïta 

ASSOCIACIÓ DE  
DONES L’AURORA

Dones, 
havaneres 
i versos

Rapsodes: 
Conxa Alférez 
Elena Álvarez
Havaneres: 
Cabotatge, grup lloretenc.

Diumenge 12 de març 
   12 h

TEATRE DE BLANES

Entrega premis Recvll.

Entrada: Gratuïta

RECVLL

Premis 
RECVLL

PREMISRECVLL2017

Blanes12 de marçany lIII

InformacIó
E-mail: premisrecvll@gmail.com

Tel. 666 091 386 Maria Àngels (de 21 a 23h)

COnVOCaTÒRIa
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Dissabte 18 de març 
 21 h

TEATRE DE BLANES

Luna de cal y de adelfa es un ho-
menaje a la memoria del más 
universal de los poetas anda-
luces: Federico García Lorca.
Macarena Albarracín inter-
preta seis de las canciones 
andaluzas que Federico ar-
monizó para que fuesen inter-
pretadas por La Argentinita.
Ríos Cabrillana interpreta seis 
cantes con letras del poeta 
granadino.
Salvador Pendón recita seis po-
emas del recordado Federico.
Alberto Torres y Juan Carlos 
Moreno, con la guitarra y el 
violín, respectivamente, po-
nen música a cantes y reci-
tados.
En el espectáculo se incor-
poran también referencias a 
otros poetas, amigos de Fe-
derico que han evocado su 
obra y personalidad.

Entrada: 10 € 

ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE ARDALEÑOS Y  
AMIGOS DE ARDALES

 Homenatge a  
Federico García Loca

Luna de 
cal y de 
adelfa 

Divendres 17 de març 
 21 h

TEATRE DE LLORET

L’any 1977, en ple postfran-
quisme, surt editat “L’espai de-
sert” , considerat com un dels 
poemaris més ambiciosos i 
potents de les lletres catalanes 
i espanyoles del segle XX. 
“Fa anys que em fascina 
aquest poema. L’he llegit dese-
nes de vegades, és com aquell 
objecte que fa anys que volta 
per casa i que no vol desapa-
rèixer. Així que he vençut la ti-
midesa de mostrar un objecte 
íntim i personal per portar-lo a 
sobre un escenari . I per què? 
Per compartir junts les potents 
imatges que projecten les se-
ves paraules, unes paraules 
amb ecos que vénen de lluny, 
com una veu que traspassa el 
temps i que conecta amb un 
espai intemporal – buit-que 
ens pregunta, ens sacseja i ens 
repta a reconectar-nos al cab-
dell de la vida .” J. P. Romaní.
Durada: 30 minuts. 

Entrada: 5 € 

Celebració Dia Mundial  
de la Poesia

Acció poètica amb 
el poema V de

L’espai desert
de Pere Gimferrer
JOAN PAU ROMANÍ

Joan Pau Romaní diu “l’espai 
desert”. Espai sonor: Xavier 
Compte. Llums i escenogra·
fía: Oriol Riera. Producció: 
Teatre de la Selva. Agraï·
ment: Pere Box.

Coproducció:  
Teatre de la Selva  
i Teatre de Lloret
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Diumenge 19 de març 
 19 h

TEATRE DE BLANES

Concert de sardanes i música 
per a cobla amb motiu del 50è 
aniversari de la primera co-
bla infantil de Catalunya, la 
cobla del col·legi Santa Maria. 
Estarem acompanyats per la 
cobla que ens va apadrinar fa 
50 anys, la Cobla La Principal 
de la Bisbal i per una cobla 
formada per músics que han 
passat per la nostra formació 
en diferents èpoques.
Durada: 120 minuts. 

Entrada: 5 € 

Concert 50 
aniversari 
Cobla Col·legi 
Santa Maria
amb la Principal 
de la Bisbal

Divendres 7 d’abril 
  19 h

TEATRE DE BLANES 

Espectacle en motiu de l’ho-
menatge a Pepita Serrano, 
qui va introduir el playback a 
Blanes.

Entrada: 6 € 

GRUP MIRATGE 
Teatre, poesia i musicals  
de la Casa de Ardales

El món 
dels duets- 
duos-duet
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El cor del pi negre
Jaume Pujadas, 2016)
Catalunya. 78 min.
Projecció en HD.

Vida en sombras 
Llorenç Llobet-Gràcia, 1948 
Catalunya, 78 min. 
Projecció en DCP.

Diumenge 9 d’abril 
 19 h

TEATRE DE BLANES

El cor del pi negre és un llarg-
metratge dirigit pel blanenc 
Jaume Pujadas i estrenat al 
darrer Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de Ca-
talunya en la Secció Oficial 
a Competició Noves Visions. 
El documental ret tribut a un 
cineasta català pràcticament 
desconegut pel gran públic: 
Llorenç Llobet-Gràcia.

Amb la presència de l’equip 
del film. En acabar la projec-
ció, Cineclub Fortuny i Teatre 
de Blanes coordinaran el 
col·loqui amb els assistents.

  Entrada: Gratuïta 

Cineclub Fortuny presenta:

El cor del 
pi negre

Dijous 6 d’abril 
 21 h

TEATRE DE LLORET 

Vida en sombras és la biografia 
d’un cineasta nascut en un 
cinema de fira, convertit en 
operador durant la Guerra Ci-
vil i per al qual el cinema re-
sulta vital en moments trans-
cendentals de la seva vida. Un 
film sobre el cinema i la vida 
restaurat l’any 2007 per la Fil-
moteca de Catalunya.

En acabar la projecció, Cine-
club Adler i Teatre de Lloret 
coordinaran un post-screening 
al hall del teatre.

Amb la presència de Jaume 
Pujadas, director d’El cor del 
pi negre.

Amb el suport de:

Entrada: Gratuïta amb invitació

Cineclub Adler presenta:

Vida en 
sombras

Recollida d’invitacions al 
Museu del Mar, el Puntet de 
l’antic escorxador i la taquilla 
del Teatre de Lloret.

Pack Llorenç Llobet-Gràcia
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Dissabte 8 abril · 21 h
    Diu. 9 abril · 18 h 

TEATRE DE LLORET

Les joies de 
la Sra. Smith
La desaparició d’unes valuo-
ses joies donen peu a malen-
tesos i confusions entre els 
hostes d’un balneari anglès 
a principis del segle passat. 
Tothom en pot ser culpable. 
Aquesta situació provoca mo-
ments divertits i inesperats. 

El show musical
Representació de cançons 
d’avui, ahir i sempre.

Entrada: Taquilla 6 € - Anticipada 5 €

GRUP DE TEATRE DEL 
CASAL MUNICIPAL DE LA 
GENT GRAN DE LLORET

Els Jubil@2 presenten:

Les joies de 
la Sra. Smith 
i El show 
musical

Venda d’entrades: es farà a partir del dia 27 de març de 2017, 
al Casal Municipal de la Gent Gran.

Divendres 21 d’abril 
 20 h

TEATRE DE LLORET

El Teatre de Lloret tornarà a 
ser l’escenari de la XIII edició 
de la Nit de la Cultura Llore-
tenca. Una vetllada que en-
guany arribarà amb novetats 
i nous guardons, i que serveix 
per fer l’entrega dels premis 
literaris Vila de Lloret, del 
premi Joan Llaverias al millor 
conte il·lustrat i del guardó Sa 
Gavina entre d’altres.
La vetllada es complementa-
rà amb actuacions teatrals i 
diferents homenatges. 
La Nit de la Cultura se cele-
brarà al Teatre de Lloret. Les 
portes estaran obertes a tot-
hom que hagi recollit prèvi-
ament el tiquet d’invitació al 
Departament de Cultura de 
l’Ajuntament de Lloret.

Entrada: amb invitació

XIII Nit de la
cultura 
lloretenca

Les invitacions s’han de recollir al Departament de Cultura.  
Tel. 972 36 18 33.
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Dissabte 13 de maig  
 18 h

TEATRE DE BLANES

Presenta el seu nou especta-
cle de música, amb cançons 
de tots els temps, que ens 
alegraran, emocionaran i 
fins i tot ens faran somriure 
recordant aquell moment en 
que las vam escoltar per pri-
mer cop. 
Nabac grup sempre anomena 
els seus espectacles Records 
per a tu perquè es exactament 
el que fem,  posar en escena 
cançons que quasi tothom 
coneix i que poden haver es-
tat importants a les nostres 
vides. 

Entrada: 8 € (fila 1 a 17) / 6 € (fila 17 a 25) 

NABAC GRUP 

Records 
per a tu

Diumenge 14 de maig 
 17 h

TEATRE DE LLORET

La nostra coral es va fundar 
l’any 1952 sota l’empara de la 
Federació de Cors de Clavé i, 
des de llavors, han passat per 
l’entitat 230 cantaires i 14 di-
rectors.
Actualment som 25 cantaires 
i el nostre director és en Ma-
nel Alsina i Martí.
Amb aquesta festa volem re-
tre homenatge a tots ells i fer-
los un reconeixement per la 
seva voluntat de fer país, de 
mantenir les nostres tradici-
ons i transmetre aquest es-
perit a les noves generacions.
Com veieu, hem format una 
Coral Infantil, que és la nos-
tra esperança de futur, a 
mans de l’Esther Ramos, ga-
rantia de saber fer.
Esperem comptar amb el vos-
tre escalf!

Entrada: Gratuïta amb invitació

Celebració del 65è 
aniversari de la

Coral Unió 
Lloretenca
CORAL UNIÓ LLORETENCA 

Les invitacions es poden recollir al Museu del Mar i al Puntet. 
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Diumenge 14 de maig 
   18 h

TEATRE DE BLANES

El Cor de Cambra Sota Palau 
celebra el seu 20è aniversari 
aquest mes de maig amb tres 
concerts de diferents carac-
terístiques. En aquest primer 
hi és convidat la Coral Nit de 
Juny, de Palafrugell. Ambdós 
cors oferiran un bon concert 
polifònic.
Durada: 90 minuts. 

Entrada: Taquilla inversa

COR CAMBRA SOTA PALAU

 Primer concert 
de celebració del 
20è aniversari del

Cor de 
Cambra 
Sota Palau

Divendres 19 de maig 
 21 h

TEATRE DE LLORET

Ben i Gus són dos sicaris tan-
cats a un tuguri esperant or-
dres dels de dalt per acabar 
amb la propera víctima. Amb 
aquest plantejament Pinter 
ens fa reflexionar sobre la vi-
lesa del poder. Amb situacions 
aparenment absurdes, els dos 
protagonistes comencen a re-
bre comandes cada cop més 
estrafolàries que fa que es 
plantegin el què i el per què 
de la seva situació: tots som 
esclaus del poder i el nostre 
servilisme fa que aquest poder 
cada cop estigui més gras, més 
inflat, més podrit… 
Teatre de la Selva s’apodera 
d’un dels primers textos del 
premi Nobel Harold Pinter i a 
traves de l’entreteniment i bus-
cant un to de comèdia vol fer-
nos reflexionar sobre aquest 
poder que ens fa estar al servei 
d’un sistema que certament no 
funciona però del qual és molt 
complicat escapar.

Entrada: 10 € (Preu únic)

TEATRE DE LA SELVA

El 
muntaplats
de Harold Pinter

EL MUNTAPLATS
de Harold Pinter

amb
Joan Romà Ortiz

i Marc Bertran

Una coproducció de: 

Autor: Harold Pinter.
Adaptació, direcció i inter·
pretació: Joan Romà Ortiz i 
Marc Bertran.
Escenografia i il·luminació: 
Espais Escènics Gruart.

No s’apliquen descomptes.

Coproducció:  
Teatre de la Selva  
i Teatre de Lloret
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Dissabte 10 juny · 21 h 
 Diu. 11 juny · 19 h

TEATRE DE LLORET

Cap de setmana de 
teatre lloretenc a 
Lloret de Mar
Els alumnes de l’Aula de Te-
atre per Adults, dirigits per 
Paco Moreno, Cristina Ca-
talán i Albert Muntané tan-
caran la temporada de tea-
tre – primavera 2017 amb les 
respectives representacions 
programades pels dies 10 i 11 
de juny. Serà una actuació de 
fi de curs que demostrarà que 
han après uns i altres al llarg 
del curs. 
Per a poder obtenir la invita-
ció, que és gratuïta, s’haurà 
de passar a recollir al Museu 
del Mar i el Puntet de l’Avin-
guda de Vidreres. 
Per a més informació, vegeu 
programes a part.

Entrada: Gratuïta amb invitació 

Actuacions de  
final de curs 
dels alumnes de

l’Aula 
Municipal 
de Teatre

Les invitacions es poden recollir al Museu del Mar o el Puntet.

Dissabte 27 de maig 
 18 h

TEATRE DE LLORET

Com cada any pel mes de 
maig la Fundació Orquestra 
Jove de la Selva escull el Te-
atre de Lloret per oferir un 
concert dels seus alumnes. 
L’Orquestra Jove de la Selva 
ofereix una formació orques-
tral integral als joves estu-
diants, que, pel seu nivell, 
encara no tenen cabuda en 
les orquestres professionals. 
L’Orquestra enriqueix la tas-
ca de les escoles de música i 
dels Ajuntaments, convidant 
als músics a seguir els seus 
estudis superiors orques-
trals.

Entrada: 5 € 

Concert 
Orquestra 
Jove de 
la Selva
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FAMILIAR /
INFANTIL 

Diumenge 15 de gener 
  17.30 h

TEATRE DE BLANES

És l’hora del te, i amb la tassa 
a la mà, en Texma espera visi-
ta a casa seva. Mentre espera, 
aquest moment es converteix 
en un espectacle de màgia 
visual, aparacions, desapara-
cions, manipulacions i moltes 
il.lusions que transformen la 
realitat. T’ho deixaràs perdre?
Durada: 50 minuts. 

Entrada: 6 €

TXEMA MÀGIC

Tea 
Time 
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Diumenge 29 de gener 
 17.30 h

TEATRE DE BLANES

Les germanes Baldufa viat-
gen en un tren mític de llarg 
recorregut: el Transsiberià. 
Com que no estan gaire acos-
tumades a les baixes tem-
peratures de l’estepa russa 
s’expliquen contes per fer 
passar el fred. Amb els sou-
venirs que porten a les seves 
maletes, i amb música, co-
lors, olors, cançons i moltes 
sorpreses, recorden tres his-
tòries tradicionals que han 
viscut en diferents racons del 
planeta. Amb molt d’humor 
i la participació de petits i 
grans esbrinaran el missat-
ge que s’amaga darrere cada 
conte fins arribar a la seva 
destinació. Una aventura 
trepidant sobre els rails de la 
fantasia!

Entrada: 6 €

TANAKA TEATRE

Contes del 
món de les 
germanes 
Baldufa

Diumenge 29 de gener 
 12 h

TEATRE DE LLORET

The Beatles for kids, gua-
nyador del Premi Arc 2016 
al millor grup musical 
adaptat al públic infantil.

The Beatles for Kids  és un 
grup de música que neix 
amb la voluntat d’apropar la 
música de la mítica banda de 
Liverpool (Regne Unit) The 
Beatles al públic més jove. Tot 
un concert de la mà dels Ab-
bey Road, una de les millors 
bandes de  tribut als Beatles. 
Un viatge per les millors can-
çons d’aquesta mítica banda 
dirigit al públic més jove a 
través d’un espectacle 100% 
interactiu.

Menors de 3 anys gratuït, 
sempre que no ocupin 
butaca. 

Espectacle per a  
totes les edats.

Infantil, música.

Entrada:  Taquilla 14 € - Anticipada 12 €

The 
Beatles 
for Kids
Premi ARC 2016
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Diumenge 5 de febrer 
   10 h 

Sala d’Assaig 1 del TEATRE DE LLORET

Introduïm als petits de la casa 
al fantàstic món de la màgia i 
d’il·lusionisme. Aprendran els 
conceptes bàsics de d’il·lusio-
nisme mitjançant la realitza-
ció i presentació de jocs fets i 
construïts amb les seves prò-
pies mans.
Especialment recomanat per 
desenvolupar la motricitat, 
la percepció, l’atenció, la me-
mòria i millorar la capacitar 
de parlar en públic. Realitzant 
jocs de màgia incentivem la 
creativitat i la imaginació. 
També la importància i el 
compromís de guardar el se-
cret de la màgia i només com-
partir-ho amb altres mags 
aficionats. 
Els tallers de Màgia Júnior es-
tan adreçats per nenes i nens 
d’entre 7 i 14 anys. Es realit-
zen tant en castellà com en 
català.  
Al finalitzar el taller els nens 
i nenes hauran après a cons-
truir realitzar i presentar tres 
jocs de màgia que s’emporta-
ran a casa seva.
Durada: 60 minuts. 

Entrada: 10 € per família

MÀGIA JÚNIOR

Taller 
de màgia

Pack 

Màgia

Diumenge 5 de febrer 
 12 h

TEATRE DE LLORET

Raphael Capri presenta  
a Lloret el seu nou espec-
tacle.

Tot un personatge, un Mag 
boig i divertit que ha viatjat 
per tot el món, parla més de 
10 idiomes! El Sr. Capri coneix 
els secrets de les millors mà-
gies de cada un dels països 
que ha visitat. Arriba al Tea-
tre de Lloret on el podreu vi-
sitar per veure els seus nous 
efectes impossibles, miste-
riosos enigmes i divertides 
sorpreses… Màgia! Màgia! 
Màgia!

Entrada: 8 €

Amb l’actuació prèvia  
del mag lloretenc 

Joan Herrera

Raphael 
Capri

Pack màgia familiar:  
4 entrades: 24 € 
4 entrades + taller: 28 €  

Pack màgia:  
2 funcions: 16 €  
3 funcions: 18 €

Joan Herrera

Pack 

Màgia
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Diumenge 19 de febrer  
 17.30 h

TEATRE DE LLORET

Un espectacle dedicat als 
qui encara somien.

Un carregador del moll i una 
pagesa es troben per casua-
litat escapant de la guerra. 
Junts, amb sentit de d’humor 
i sorprenent creativitat, do-
nen vida a un nou món.
Papirus parla de l’amistat de 
la guerra, dels temors que 
ens fan petits, dels senti-
ments i de l’esperança, i en el 
qual el gest, l’ humor i la cre-
ativitat són els protagonistes. 
I així fou com d’un tros de 
paper va néixer un nou món!

Durada: 55 minuts.

Edat recomanada: 4 a 9 anys. 
Espectacle sense paraules.

Entrada: Taquilla 8 € - Anticipada 6 €

XIRRIQUITEULA TEATRE

Papirus
Premi Millor Espectacle  
FETEN - Feria Europea  
de Teatro para Niños y 
Niñas, Gijón 2005

Autora i directora:  Iolanda 
Llansó. Creació: Iolanda 
Llansó, Prisca Villa, Christian 
Olivé. Intèrprets: Cristina 
Aguirre, Claudio Levati, Marc 
Costa. Música original: Xavi-
er Lozano. Il·luminació: Daniel 
Carreras. Vestuari: El Talleret 
de l’espectacle. Escenogra·
fia: Alberto Carreño. Produc·
ció: Xirriquiteula Teatre.

Diumenge 12 de febrer 
 17.30 h

TEATRE DE BLANES

En un regne llunyà hi havia 
uns reis que no tenien fills 
per culpa de la malvada fada 
sisena, que els havia llançat 
un malefici a canvi de ser ella 
la reina. Afortunadament la 
fada setena s’interposa i, per 
atzar tira per terra els plans 
de la fada dolenta i els reis te-
nen una filla! Totes les fades 
són convidades a la presenta-
ció de la princeseta menys la 
fada sisena, la qual, molt en-
furismada, li fa un malefici: 
“abans de complir setze anys 
es punxarà amb una agulla i 
morirà”. La fada setena acon-
segueix atenuar el malefici: 
només quedarà dormida du-
rant cent anys i la despertarà 
el petó d’un príncep, però... 

Teatre musical.

Entrada: 6 €

CIA. DREAMS TEATRE

La bella 
dorment 
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Diumenge 5 de març 
   17.30 h

TEATRE DE BLANES

Tres autòmats d’un parc 
d’atraccions són tancats en 
un magatzem perquè han 
quedat obsolets. Sense opci-
ons de poder tornar al parc 
on van fer les delícies de pe-
tits i grans, afronten la seva 
situació i recreen aquell món 
màgic i totes les seves atrac-
cions en el lloc tan sòrdid i 
fosc on estan confinats. De 
la seva imaginació dependrà 
que esdevingui el millor parc 
d’atraccions que hagi existit 
mai.

Durada: 55 minuts.

Teatre musical.

Entrada: 6 €

CIA. INSPIRA TEATRE

Dibi- 
Dubi- 
Dubà 

Actors·Improvisadors: 
Impro Acatomba. 
Direcció: Jaumet Navarro.

Dissabte 18 de març 
 17.30 h

TEATRE DE LLORET

T’agradaria veure el teu 
propi conte?

Espectacle trepidant i di-
vertit pels més petits de la 
casa. ¡No vinguis sense res al 
teatre! Posa dins de la caixa 
màgica els objectes que més 
t’agradin: llibres, joguines, 
còmics,... tot que tu vulguis i 
posa’ls dins de la caixa màgi-
ca. Tots es convertiran en els 
protagonistes de les històries 
més extraordinàries i diver-
tides que els improvisadors 
crearan per a vosaltres!

Durada: 50 minuts.

Edat recomanada:  
de 6 a 12 anys.

Espectacle només pels que 
tenen molta imaginació!

Entrada: 8 €

IMPRO ACATOMBA

La caixa 
màgica
de la  
improvisació
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Diumenge 26 de març 
 17.30 h

TEATRE DE BLANES

Com quasi cada dia, la Ma-
riona ajuda a la seva mare 
a estendre la roba. Pujar al 
terrat li agrada amb bogeria 
donat que és el seu lloc pre-
ferit per a jugar. A més, per a 
divertir-se no necessita grans 
joguines, en fa prou amb qua-
tre agulles d’estendre  roba i 
altres estris que va tobant es-
campats pel terrat.
La Mariona, que és molt xer-
rapeta, ens ensenyarà el seu 
terrat, quins veïns conviuen 
amb ella, i les històries que 
li passen a través dels contes 
que es van introduint d’una 
forma tant suau que, a vega-
des, és difícil distingir entre 
el conte o l’experiència vis-
cuda. 

Entrada: 6 €

CIA. ANNA ROCA

Contes 
al terrat

Diumenge 26 de març  
 Hall del Teatre 
  12 h

TEATRE DE LLORET

Little Chefs són tallers de 
cuina en anglès per a nens i 
pares. Les receptes són cre-
atives i fàcils perquè els in-
fants puguin dur-les a terme 
sense cap tipus de problema. 
Durant l’activitat, s’utilitzen 
expressions i vocabulari tí-
pics de l’àmbit de la cuina, 
però també es canta, es balla 
i es fan activitats manuals 
perquè el nen visqui l’experi-
ència de cuinar mentre prac-
tica l’anglès. 

Edat recomanada:  
de 3 a 10 anys acompanyats 
d’un adult. Els nens de 7 a 10 
anys poden venir sols. 

Aforament limitat.

Entrada: Gratuït

KIDS & US

Celebració Dia  
Mundial del Teatre

Taller en anglès

Little 
Chefs
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Diumenge 2 d’abril   
 Sala d’assaig 1 
  12 h

TEATRE DE LLORET

El Xèrif té un cavall que sem-
pre dorm. El Gran Cap Indi 
troba el cavall del Xèrif i, 
sense saber que és el seu ca-
vall, el pinta d’indi i li dóna la 
benvinguda a la “gran família 
índia”. El Xèrif se n’assabenta 
i hi ha una gran persecució, 
que acaba bé. 

Edat recomanada:  
de 3 a 10 anys acompanyats 
d’un adult. 

Entrada: Gratuït

KIDS & US

Contacontes 
en anglès

Cowboys 
and  
Indians

Diumenge 26 de març 
   17.30 h

TEATRE DE LLORET

Albert Pla i Tortell Poltrona, 
dos artistes aparentment sen-
se res a veure, uneixen les se-
ves forces per a presentar l’es-
pectacle PP, Poltrona-Pla, on 
posen al servei de l’humor i la 
música el seu innegable talent. 
Hi ha un escola perduda 
allà al mig del Montseny, 
on només hi estudien els 
nens... On només hi estudi-
en els nens que somien amb 
truites, és l’escola dels so-
miatruites... Tortell Poltro-
na  i Albert Pla fa temps que 
estudien a aquesta escola. 
No sabem si volen ser pallas-
sos i cantar, o ser cantants i 
fer el pallasso.

Entrada: 12 €

Celebració Dia  
Mundial del Teatre

Poltrona-Pla  
presenten:

PP
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Diumenge 21 de maig 
 12 h

TEATRE DE LLORET

Brando y Silvana ens presen-
ten l’espectacle Circus, la seva 
millor proposta d’entre una 
extensa i exitosa trajectòria 
amb diversos espectacles. 
Un espectacle únic, ple de 
tendresa i emoció, que farà 
les delícies del públic i el sor-
prendrà amb trucs especta-
culars.

Entrada: 8 €

BRANDO I SILVANA

Circus

Pack màgia familiar:  
4 entrades: 24 € 

Pack màgia:  
2 funcions: 16 €  
3 funcions: 18 €

Amb l’actuació prèvia  
del mag lloretenc,  

Eduard Juanola

Pack 

Màgia

Eduard Juanola

Diumenge 2 d’abril 
 17.30 h

TEATRE DE LLORET

“Obriu, obriu cabretes, la mare 
és aquí. Obriu sense cap por, 
sóc la mare i no el Sr. Llop…”.  
Aquesta és la contrasenya que 
la Sra. Cabra ha de dir a les set 
cabretes cada cop que arriba a 
casa, i els ha d’ensenyar la po-
teta per sota de la porta. I més, 
desde que pel bosc hi corre el 
Sr. Llop que ha ocasionat des-
perfectes a la casa del germà 
petit dels tres porquets… I és 
que aquest llop és ben bé un 
trapella! Si no pregunteu-li a 
la Caputxeta i a la seva àvia! 
El pobre Sr. Llop té gana i està 
disposat a fer qualsevol cosa, 
i la Gallineta dels Ous d’Or, i 
el Mirall Màgic de la Madras-
tra de la Blancaneus el volen 
ajudar. Aconseguirà el Sr. Llop 
menjar-se a les set cabretes? 
Segur que amb vostra ajuda 
tot acabarà bé i tots acabarant 
sent amics!

Durada: 55 minuts.

Edat: a partir de 3 anys.

Espectacle infantil musical 
per tota la familia, versió del 
clàssic conte dels Germans 
Grimm.

Entrada: Taquilla 8 € - Anticipada 6 €

COMPANYIA T DE GRÀCIA

El llop  
i les 7  
cabretes
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Per internet:
www.teatredelacostabravasud.cat 
Sense comissions. Imprimiu-vos les entrades des de casa  
i estalvieu-vos els desplaçaments i les cues de la taquilla. 

Si apliqueu algun dels descomptes en la vostra compra per Internet els 
treballadors dels teatres podran sol·licitar-vos l’acreditació a la porta. En 
el cas de no facilitar-la es cobrarà la diferència de l’entrada. 

Entrades
Els abonaments només es vendran en venda anticipada. 

• Abonament de 3 espectacles de la de la programació 
professional de Lloret i Blanes: 25% de descompte 

• Abonament de 5 espectacles de la programació 
professional de Lloret i Blanes: 35% de descompte 

Abonaments 

VENDA D’ENTRADES

A Blanes: 
• Casa Saladrigas
 Carrer Roig i Raventós, 2 
 Horaris: de dimarts a divendres de 10 a 12.30 h 
 (Només pagament amb targeta) 

• Teatre de Blanes
 Carrer Ample, 26
 Només pels espectacles de l’escena professional.  
 Dues hores abans de l’inici de l’espectacle.

VENDA D’ENTRADES

A Lloret: 
• Museu del Mar
 Passeig Camprodon i Arrieta, 1-2
 Horaris: de dilluns a dissabte de 9 a 12.45 h i de 16 a 18.45 h 

• El Puntet · Avda de Vidreres, 58 · T 972 37 22 68
 Horaris: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h 
 Caps de setmana i festius: de 16 a 20 h

• Teatre de Lloret · Plaça Germinal Ros, s/n
 Una hora abans de l’inici de l’espectacle.

Reserva d’entrades anticipades per 
a persones amb mobilitat reduïda

Fins a 48 hores abans de la funció als telèfons:

Teatre de Blanes:  
972 35 84 73 de 10 a 14 h.

Teatre de Lloret:  
972 36 18 35 de 10 a 14 h.
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Famílies nombroses 15% 

Carnet Jove i Jubilats 15% 

Grups (a partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines) 25% 

Persones en situació d’atur Preu únic: 3€  
(Entrades limitades. Venda només a taquilla el mateix dia de l’espectacle) 

Carnet Biblioteca Blanes 10% 

Parelles lingüístiques (comprant dues entrades) 25% 

Alumnes teatre/dansa de Blanes 25%

 

Descomptes 
Els descomptes s’aplicaran únicament als espectacles de la programació profes·
sional. Són per a ús personal i intransferible dels titulars dels carnets correspo·
nents. No són acumulables ni vàlids per a la compra d’abonaments.

Venda anticipada  
dels espectacles  
de Rialles Blanes
Entrada: 6 € 

Descompte: 10% 
• Per la compra de 3 espectacles 
• Per a família nombrosa  
(no acumulables)

Paquet 6 espectacles: 30 € 

Venda anticipada: 
a la taquilla del teatre, els dijous  
i divendres de la mateixa setmana  
de l’espectacle, de 17.30 a 19.30 h.  
i una hora abans de l’espectacle.

Reserva les teves entrades a: 
blanes@rialles-catalunya.cat 

Descomptes
Blanes
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 Jubilats / Usuaris del Carnet Jove: 15%

 Grups: 25% (a partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines)

 Persones en situació d’atur: preu únic 3€  (Entrades limitades. Només a taquilla el mateix dia de l’espectacle) 

 Alumnes de Teatre o Dansa i Club de Lectura de Teatre: preu únic 5€  (Segons obra: consulteu a taquilla)

 Socis del Club : 25% 

 

Descomptes
Lloret
Els Packs només es vendran 
en venda anticipada.

 
  •  Pack Màgia: 

  2 funcions: 16€ 
  3 funcions: 18€ 
 •  Pack Màgia Familiar:  
  4 entrades: 24€

 

Pack 
Màgia

 
  • Preu: 20€ 

   El llop i les 7 cabretes 
    Papirus.  
     Poltrona - Pla 

 

Pack Infantil

 
  •  Abonament de les 3 obres: 20€ 

   Ventura 
   Ragazzo 
   Les dones sàvies

 

Pack 
Lloret 

Espai OFF

 
  •  Descompte per les 3 obres de: 25€ 

   Tamar. La filla de Chagall.  
   Marabunta.  Ragazzo.

 

Recomanat 

 
  •  Abonament 3 obres: 25% descompte 

   Toni Jodar: Una Conferència Ballada. 
   Tendències d’ara. (Lloret) 
   From lost to de river (Blanes) 
   Minner Michael  (Blanes) 

 

Dansa

 
   •  Preu: 12€ (Mínim 5 persones) 

    Mag Xavi i Josep Vidal 
    Marabunta.  Ragazzo  
 Per a joves entre 16 i 29 anys. Només venda al Puntet.

 

Pack 
25 anys Puntet
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MARÇ
Data Hora Espectacle T Teatre

Dv 3 21 h EL TEST 21€ Blanes

Ds 4 21 h LA MÚSICA DE  
LES PARAULES

14€  
12€ Lloret

Dg 5 12 h DONES, HAVANERES  
I VERSOS gra. Lloret

Dg 5  17.30 h DIBI-DUBI-DUBÀ 6€ Blanes

Ds 11 21 h NEBRASKA 6€ Blanes

Dg 12 12 h PREMIS RECULL gra. Blanes

Dg 12 12 h 
17 h NOVIOS CON SOLERA 25€ Lloret

Dv 17 21 h L’ESPAI DESERT 5€ Lloret

Ds 18  17.30 h LA CAIXA MÀGICA 8€ Lloret

Ds 18 21 h ILEGAL IMPRO 12€  
10€ Lloret

Ds 18 21 h LUNA DE CAL Y DE ADELFA 10€ Blanes

Dg 19 19 h TONI JODAR: UNA 
CONFERÈNCIA BALLADA 10€ Lloret

Dg 19 19 h CONCERT 50 ANIVERSARI 
COBLA COL. SANTA MARIA 5€ Blanes

Dv 24 21 h MARABUNTA 17€  
15€ Lloret

Ds 25 21 h SUPERTRAMP MUSIC TOUR 10€ Blanes

Dg 26  12 h LITTLE CHEFS gra. Lloret

GENER
Data Hora Espectacle T Teatre

Dg 15  17.30 h TEA TIME 6€ Blanes

Ds 21 
Dg 22

21 h 
19 h GUANTANAMERA 10€ Blanes

Ds 28  21 h TAMAR.  
LA FILLA DE CHAGALL

12€  
10€ Lloret

Dg 29  12 h THE BEATLES FOR KIDS 14€  
12€ Lloret

Dg 29  17.30 h CONTES DEL MÓN DE LES 
GERMANES BALDUFA 6€ Blanes

FEBRER
Data Hora Espectacle T Teatre

Ds 4 21 h EL NOMBRE gra. Lloret

Dg 5  10 h TALLER DE MÀGIA 10€* Lloret

Dg 5  12 h RAPHAEL CAPRI 8€ Lloret

Ds 11 21 h EL BON PARE 18€  
16€ Lloret

Dg 12  17.30 h LA BELLA DORMENT 6€ Blanes

Dv 17 21 h VENTURA 8€ Hostal 
Vila M.

Dg 19  17.30 h PAPIRUS 8€ 
6€ Lloret

Dg 19 19 h ORGASMOS 15€ Blanes

Dv 24 21.30 h RAGAZZO 8€ Lloret

ESPA
I

ESPA
I
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Dansa

Cinema

Altres

InfantilTeatre Música

Teatre musical / Òpera

ABRIL
Data Hora Espectacle T Teatre

Dg 2  12 h COWBOYS AND INDIANS gra. Lloret

Dg 2  17.30 h EL LLOP I LES 7 CABRETES 8€ 
6€ Lloret

Dj 6 21 h VIDA EN SOMBRAS inv. Lloret

Dv 7 19 h EL MÓN DELS  
DUETS-DUOS-DUET 6€ Blanes

Ds 8 21 h EXPLICA’M UN CONTE 10 € Blanes

Ds 8 21 h MAG XAVI 6 € Puntet

Ds 8 
Dg 9

21 h 
18 h

LES JOIES DE LA SRA. SMITH 
EL SHOW MUSICAL

6€ 
5€ Lloret

Dg 9 19 h EL COR DEL PI NEGRE gra. Blanes

Dv 21 20 h XIII NIT DE LA CULTURA 
LLORETENCA inv. Lloret

Ds 29 21 h FROM LOST TO THE RIVER 10 € Blanes

Dg 30 19 h MINNER MICHAEL 10 € Blanes

MAIG
Data Hora Espectacle T Teatre

Ds 6 21.30 h CONCERT DE VIGÍLIA DE 
L’APLEC DE LA SARDANA 6€ Lloret

Dv 12 21 h LES DONES SÀVIES 8€ Ses 
Escoues

Ds 13 18 h RECORDS PER A TU 8€ 
6€ Blanes

Ds 13 21 h EL MUNDO DE LA 
TARÁNTULA

18€ 
16€ Lloret

Dg 14 17 h CORAL UNIÓ LLORETENCA inv. Lloret

Dg 14 18 h COR DE CAMBRA  
SOTA PALAU

taq. 
inv. Blanes

Dv 19 21 h EL MUNTAPLATS 10€ Lloret

Dg 21  12 h CIRCUS 8€ Lloret

Dg 21 19 h L’ELECTE 18€ Blanes

Ds 27 18 h CONCERT ORQUESTRA  
JOVE DE LA SELVA 5€ Lloret

Escena professional Escena familiar / Infantil

Escena localEspai OFF Cinema

JUNY 
Data Hora Espectacle T Teatre

Dv 2 21 h INFÀMIA 24€ 
22€ Lloret

Ds 10 
Dg 11

21 h 
19 h

AULA MUNICIPAL  
DE TEATRE inv. Lloret

ESPA
I

Dg 26  17.30 h CONTES AL TERRAT 6€ Blanes

Dg 26  17.30 h POLTRONA - PLA: PP 12€ Lloret




