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Música de cambra

Concert en record
de RAFAEL FERRER
Cobla de Cambra de l’Empordà

Francesc Cassú, director
David Pellicer, percussió solista
L’actual director de la Principal de la Bisbal,
Francesc Cassú,  va proposar a l’Ajuntament de
Sant Celoni i l’Agrupació Sardanista Baix
Montseny fer un concert amb orquestra de
cambra i presentar l’obra inèdita, Divertiment,
de Rafel Ferrer.
Ara, en motiu del vintè aniversari de la mort del
mestre, estrenarem Divertiment, tot recordant
la seva música juntament amb altres peces de
compositors catalans contemporanis.

Teatre musical

Rudiggore,
o la nissaga maleïda
EGOS Teatre

Joan Maria Segura, director
Anna Alborch, Rubén Montañà, Albert Mora,
Lali Camps, Maria Santallusia, Toni Sans,
actors
Francesc Mora, pianista

Rudiggore, o la nissaga
maleïda és una opereta
gòtica d’allò més
divertida i original. Els
actors, amb una tècnica
vocal esplèndida, posen
en escena la història de
la nissaga dels
Rudiggore, que està

maleïda, tots els que hereten el títol  estan
obligats a cometre un crim cada dia sinó volen
morir en terrible agonia...

Jazzadlimitum neix a finals del 2005, mig per
casualitat, arrel d'una jam session a l'Escola de
Música Pausa, al barri del Guinardó de Barcelona.
Té un repertori ampli basat en standards de jazz
que renova contínuament. Hi domina el swing,
tot i que la banda no es tanca en cap estil dins
del jazz.

Música familiar

Pere i el llop i altres
històries
Sextet de vent The World Winds

Jorge López, flauta; Robert Silla, oboè;
Manuel Martinez, clarinet; Enric Llobet,
trompa; Ximo Morales, fagot i Rosalia López,
piano
Iban Labanda, narrador

Us presentem
una de les faules
més famoses de
la història de la
música: Pere i el
llop. I no només
aquesta, també
L’hora del pastor
i moltes altres
danses franceses i brasileres així com músiques
influenciades pel cinema. Un espectacle ideal
per aquells que volen fer la seves primeres passes
al món de la música, portades de la mà d’una
formació de sonoritat molt atractiva com és el
Sextet de vent The World Winds.

Diumenge, 26 d’octubre
a les 6 de la tarda
Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran

Amb el suport de
l’Agrupació
Sardanista Baix
Montseny

Dissabte, 1 de novembre
a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Jazz

Concert de jazz
Jazzadlimitum

Lluc Casares, clarinet, flauta;
Xavi Casanovas, trompeta i veu;
Arnau Cordomí, piano;
Ignasi Bullich, contrabaix; i
Martí Lázaro a la  bateria

Divendres, 14 de novembre
a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Dissabte, 22 de novembre
a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

ENTRADES
Públic general: 10 euros
Fins a 12 anys: 5 euros
Fins a 2 anys: gratuït

VENDA D’ENTRADES
A partir de dilluns, 20
d’octubre, trucant al Servei
Entrades de Caixa Manlleu,
al telèfon 902 20 40 40, de
8 a 21 h, a través de targeta
de crèdit (que hauríeu de
tenir a punt quan truqueu)

A partir de dimarts, 21
d’octubre, al Centre
Municipal d’Expressió
(c. Sant Josep, 18) de dimarts
a dijous, de 10 a 13 h i de
17 a 20 h, a través de targeta
de crèdit o efectiu.

Mitja hora abans de cada
espectacle a les taquilles del
Teatre Municipal Ateneu.

ABONAMENTS
Abonament general:
28 euros
(Els 4 espectacles, amb un
30% de descompte)

Abonament especial:
20 euros
(Els 4 espectacles per a
persones menors de 25 o
majors de 65 anys, amb un
50 % de descompte)

VENDA D’ABONAMENTS
De dilluns 13 a diumenge
19 d’octubre, trucant al
Servei Entrades de Caixa
Manlleu, al telèfon 902 20
40 40, de 8 a 21 h, a través
de targeta de crèdit (que
hauríeu de tenir a punt quan
truqueu)

Organitza Hi col·labora

Entrades i abonaments


