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Estimats celonins i celonines,

Amb l’arribada de la festa de carnestoltes i del Ball de Gitanes s’acaba
la part de la programació cultural que anomenem “festes d’hivern”.
Però la cultura, a Sant Celoni, no para. Al calendari podeu veure que
tenim cultura tot l’any: Festes d’hivern, programació de primavera,
programació d’estiu (que des de l’any passat inclou el mes d’agost),
Festa Major, entrefestes, Festes de Sant Martí i, de nou, les festes
d’hivern.

Enguany també hem procurat que la programació tingui de tot i per
a tothom: teatre, teatre de titelles, música, recitals literaris, dansa,
cinema i ball son algunes de les propostes per aquesta primavera.
També tenim una bona oferta de creació local tan pel que fa al teatre
com als grups de música que participen al Sessions’n’sona. I algunes
novetats: el ball a l’Ateneu, a la tarda dels diumenges i la Discoteca
Jove, el primer dissabte de març, abril i maig.

I, tot i que tots i totes tindrem l’oportunitat de fer-ho el dia 13 de
juny, vull acabar aquestes ratlles felicitant la Coral Briançó, referent
del cant coral al nostre municipi, i a la gent de Passaltpas, que ens
porten danses de tot el món al poble, pel seu 25è i 15è aniversari
respectivament. Per molts anys a tots!

Francesc Deulofeu i Fontanillas
Alcalde
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Si estàs interessat/da a rebre informació de totes les activitats que es fan al teatre i poder gaudir
d’algunes promocions extres, només has de fer-nos arribar les teves dades omplint aquesta butlleta
i dipositant-la a les urnes que trobaràs al Centre Municipal d’Expressió, la Biblioteca, l’OAC o el
Teatre Municipal Ateneu.

Tothom que entri a formar part de la base de dades del Teatre a Sant Celoni, entrarà al sorteig
de 20 abonaments totalment gratuïts per a la programació Primavera a l’Ateneu 2010.

DADES

Com t’agradaria rebre els recordatoris de la informació:

    via e-mail          via sms

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Adreça

Municipi

Codi postal

Província

Data de naixement

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Correu electrònic



Primavera
a l’Ateneu
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TEATRE

28
febrer

Germanes
Grup Focus

Carol Lòpez, direcció
Amparo Fernández, Maria Lanau, Nora Navas, Aina Clotet,
Marçel Borràs i Paul Berrondo, actors

“Germanes, avui fa un any que el pare va morir”.
Aquest és l'inici de Les tres germanes de Txékhov.
La versió de GERMANES de Carol Lòpez, en canvi comença el dia que enterren el
pare. Tota la família es reuneix a la casa que tenen al camp. Tres germanes que
malgrat no somiar en Moscou tenen ànima russa, sempre a la recerca d'alguna
cosa millor. Una mare molt mediterrània, un fill adolescent, un marit que és exmarit
i un autèntic príncep blau. Una família que s'amaga sota l'aparença d'una certa
normalitat, però on tots els seus membres oculten els seus secrets.

Dissabte, 28 de febrer, a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran

Durada: 1 hora i 40 minuts
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El conte de la lletera
Xip Xap

Jaume Belló, adaptació de conte i dramatúrgia
Inma Juanós i Víctor Polo, titellaires
Oriol Planes “Ritxi”, narrador i músic

La protagonista d'aquest conte és una nena com moltes de les nenes que tots
coneixem; juganera, fantasiosa i que li agrada molt cantar.
El dia del seu aniversari la seva mare li regala un càntir ple de llet perquè el porti
a vendre al mercat. Amb els diners que li paguin de la venda de la llet del càntir
es podria comprar el que volgués: unes sabates, un vestit o ves a saber què...
Espectacle de titelles amb música en directe i dos titellaires que ens expliquen el
conte de La lletera d'una forma molt divertida i entretinguda. Aneu preparant la veu
que haurem de cantar moltes cançons.

Diumenge, 15 de març, a les 6 de la tarda
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

TEATRE
DE

TITELLES

Edat recomanada: de 3 a 7 anys
Durada: 50 minuts

15
març
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Mozart en jazz
VESC, S.L.

Manel Camp, piano
Llibert Fortuny, saxo

Manel Camp i Llibert Fortuny formen duet en aquest espectacle i ens presenten la
música de Mozart portada al terreny jazzístic.

Dissabte, 28 de març, a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

MÚSICA

Durada: 1 hora i 20 minuts

28
març
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Pere Espinosa i amics
Pere Espinosa, veu, Dani Ferrer, teclats, Jimmy Pinyol, bateria,
Xavi Caparrós, baix, Jesús Luna, guitarra

Amics convidats:
Jofre Bardagí (excantant de Glauchs), Joan Tena, Joan Masdéu (cantant de Wiskins),
Salva i Jimmy (dels Lax’n’busto), Dani Flaco, Murfila, Joan Carles Barrios (cantant
de Junts), Miquel Abras i alguna sorpresa més.

Pere Espinosa torna a casa per presentar-nos els nous temes i repassa els dos
darrers discs amb un bon grapat d’amics.

Divendres, 3 d’abril, a les 11 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran

MÚSICA

3
abril

Durada: 2 hores
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Itinerari de paraules
Entresòl Entretainment

Montserrat Carulla, actriu

En aquest espectacle trobareu la Montserrat Carulla més íntima, comandant un viatge
a través de diferents textos on ens podem veure reflectits. Uns textos que despullen
la naturalesa humana, amb les seves passions, les seves pors, i un denominador
comú: la ironia de les lletres. Una posada en escena teatralitzada i una excel·lent
interpretació de les obres us endinsaran per l’itinerari on les paraules prenen vida.

L’artista, premiada amb la Medalla d’Or 2008 de la Generalitat de Catalunya, ha
seleccionat els seus contes i poemes preferits de la literatura catalana i espanyola
per oferir-los en aquest recital. Els autors són: Mercè Rodoreda, Pío Baroja, Pere
Calders, Salvador Espriu, Sergi Pàmies, Isabel-Clara Simó, Quim Monzó, Joan Salvat-
Papasseit, Josep Miquel Servià, Miquel Martí i Pol, Maria Mercè Marçal, Joan
Margarit i León Felipe.

Diumenge, 19 d’abril, a les 6 de la tarda
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

RECITAL
LITERARI

19
abril

Durada: 1 hora i 20 minuts

En acabar, xerrada i preguntes entorn de l’espectacle i els textos amb Montserrat Carrulla.
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Volare
LOS dos LOS
(un fenomen teatral)

Enric Ases i Piero Steiner, direcció i actors

“Dues butaques a la deriva en un oceà de preguntes semi-desgarradores i/o
lacerants en la seva profunda profunditat. Floten i pateixen bastant...enorme-
ment...en general...sempre...

Però tot i això, sense cap mena de dubte, quantes alegries dóna una copa de la
Uefa, un bon entrepà de Bratswurt o una samarreta on posi amb lletres daurades
“Be Free”!...”

LOS dos LOS proposen un univers teatral on els elements escenogràfics i d’atrezzo
són mínims, pur context, i on la narrativa dramàtica és resumida a allò essencial.
Una original combinació de tragicomèdia i poesia.

Dissabte, 9 de maig, a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

TEATRE

9
maig

Durada: 50 minuts
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The Quiz + Vero & Lluc
Fani Benages, Arts Escèniques

Adele Madau i Vero Cendoya,
creació i interpretació
Adele Madau, música en directe
Vero Cendoya, dansa
Chisco Amado, veu en off

The Quiz és una peça plantejada com un concurs.
Una veu en off guia a dues concursants. Les
proves? Habilitats i control de les emocions. Cada
una de les concursants utilitza el llenguatge que
més coneix; per una banda, Adele Madau, amb el
seu violí elèctric i la seva música; per l’altra, Vero
Cendoya, amb la dansa com a única eina.
Les ordres d’un presentador invisible, que no
donarà la cara, inicialment afable i moderat, es
van tornant més estrictes i contundents, donant
lloc a situacions cada vegada més divertides,
carregades d’humor i intensitat. Les protagonistes,
sotmeses al poder de la veu en off, acabaran
revelant-se i mostrant el seu costat més humà.
Amb una absència total d’escenografia i amb la
veu en off del presentador com a únic element
extern, The Quiz es presenta com a un joc
d’emocions, de poder, de supervivència... artística!

Durada: 17 minuts

Vero & Lluc ens presenten una conversa,
mitjançant el moviment, entre un noi a punt
d’entrar a la vintena (amb tota la seva força i
desvergonyiment), i una dona apunt d’entrar a
la trentena (amb la seva maduresa i
experiència). La manera que cadascú té de
veure la vida i afrontar els obstacles que es
van trobant pel camí. Dues persones amb
caràcters i qualitats molt diferents però unides
per les ganes i la il·lusió de tirar endavant,
costi el que costi. La dansa i la veu com a
mitjans de comunicació purs i explícits. Amb
Vero & Lluc trobem un intercanvi d’idees i
sensacions mitjançant la dansa contemporània,
en la seva vessant d’improvisació, i el Hip-Hop.

Durada: 25 minuts

DANSA

23
maig

Dissabte, 23 de maig, a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Vero Cendoya i Lluc Fruitós,
coreografia i interpretació
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Entrades, abonament i altres descomptes
Entrades

Públic general espectacles a la Sala Gran 15 euros
espectacles a la Sala Petita 10 euros

Majors de 65 anys espectacles a la Sala Gran 7 euros
espectacles a la Sala Petita 5 euros

Fins a 12 anys espectacles a la Sala Gran o Petita 5 euros

Fins a 2 anys espectacles a la Sala Gran o Petita gratuït

La venda d’entrades es farà a partir de dilluns, 23 de febrer, de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a
20 h, al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) i a les taquilles del teatre, mitja hora abans de cada
espectacle.

També es podran encarregar entrades per telèfon trucant al 93 867 32 01

Abonament

Els 7 espectacles, amb un 30% de descompte 56 euros

La venda d’abonaments es farà la setmana de dilluns 16 a divendres 20 de febrer, de 10 a 13 h i de 17 a
20 h, al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18)

Altres descomptes

Aquest any hi ha descomptes especials:
- A l’alumnat de secundària de l’IES Baix Montseny, l’Avet Roig, el Col·legi Cor de Maria i La Salle,
i de teatre del Centre Municipal d’Expressió, per a l’obra “Germanes”

- A l’alumnat de teatre del Centre Municipal d’Expressió, per al “Conte de la Lletera”
- A l’alumnat de música del Centre Municipal d’Expressió, per a “Mozart en jazz”
- A l’alumnat de l’Oficina de Català, per a “Itinerari de paraules”
- A l’alumnat de secundària de l’IES Baix Montseny, l’Avet Roig, el Col·legi Cor de Maria i La Salle,
per als dos espectacles de dansa.

Les parelles lingüístiques podran fer un 2x1 a l’espectacle “Germanes”

Tota la informació sobre les entrades, els abonaments i els descomptes especials al telèfon 93 867 32 01
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TEATRE
LOCAL

13
març

27

TROCATEATRE

L’hostalera
Pep Tarragó, direcció (sempre mana)
Jordi Clopés com a Marquès de Forlipòpolis (fa el ruc a l’escenari); Cristina
Fugarolas com a Hortènsia (volia un vestit d’època); Esther Medina com a
Deianira (ai, no ho sé! Però fa gràcia); Alexis Miró com a Comte d’Albaflorida
(jo vull poc paper); Albert Montsant com a cavaller (aquest estava distret i...);
Lola Pérez com a hostalera (és massa Lola) i Xavi Yerga com a Fabrici (aquest
cop sí, va de “serio”).

Carlo Goldoni (Venècia 1707 – París 1793) ens diu que la comèdia va ser
inventada per corregir vicis i ridiculitzar els mals costums. És aquesta vocació
pedagògica del poeta venecià la que li atorga el seu caràcter universal.

Divendres, 13 i dissabte, 14 de març, a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

14
març

Venda d’entrades: a les taquilles del teatre, mitja hora abans de l’espectacle

Preu: 6 euros

Durada: 1 hora i 15 minuts
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TEATRE
LOCAL

24
abril

29

25
abril

TRAMOIA

Som i serem
de Teatre de Guerrilla

Enric Tarragó, direcció
Jordi Serrat, Joan Clos i Enric Simó, actors

Tres de les ments més brillants del planeta es troben dalt d'un escenari per discutir
sobre la filosofia de les torrades sucades amb all. Som i serem és un compendi
dels habitants del marge dret de la muntanya, a la recerca del remei mèdic infal·lible.
És un retorn als nostres orígens, el retrobament amb uns personatges nostrats
que tenen molt clar que des del centre del món tenen la visió més amplia del
planeta i la capacitat d’anàlisi més infal·lible de la comarca. Tres personatges que
tenen molt clar que... som i serem.

Divendres, 24 i dissabte, 25 d’abril, a les 10 de la nit
Teatre Municipal Ateneu - Sala Petita

Venda d’entrades: a les taquilles del teatre, mitja hora abans de l’espectacle

Preu: 6 euros

Durada: 1 hora i 15 minuts
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25 anys de la Coral Briançó

Amb aquest concert volem celebrar els 25 anys
de la nostra entitat. Ho festegem els actuals
cantaires dalt de l’escenari, però volem que la
nostra alegria arribi a tothom que ens coneix i
ens vol escoltar.

El curs 1983-84, vam iniciar el camí; primer,
sota la direcció de l’Andreu Ferrer i després
amb en Joan Figueres i l’Emilio de la Linde.
Sempre ens ha unit el desig de disfrutar cantant
i les ganes de fer música cada vegada millor.
Al llarg d’aquest any molts cantaires han fet
possible aquest ideal.

El concert del dia 13, a la Sala Gran de l’Ateneu
de Sant Celoni, comptarà amb la participació
de la Coral de Cardedeu. És una coral amiga i
veïna, amb la qual hem fet nombroses
col·laboracions i amb acompanyament
instrumental. Una porta per títol “El mirador”,
és la de Josep Vila, i juga amb moltes melodies
tradicionals catalanes fins a construir un edifici
polifònic de gran efecte. L’altra és la “Misa a
Buenos Aires / Misatango” de Martín Palmeri
que posa el timbre i els ritmes del tango al
servei del text llatí de la missa, bo i assolint
moments de gran dramatisme.

MÚSICA

Esperem que passeu una bona estona amb el
nostre concert i que compartiu la joia de 25
anys de Coral Briançó a Sant Celoni. La nostra
entitat està oberta a tothom que comparteixi
els mateixos ideals i no hi ha millor felicitació,
per part dels cantaires, que encomanar a molta
més gent el virus del cant coral.

Gràcies a tots.
Josep M. Silvente, president de la Coral

PROGRAMA

Coral Briançó i Coral Cardedeuenca

Part I
- Misa a Buenos Aires de Martín Palmeri
Missa Tango

Marcelo Mercadante, bandoneó; Andres Serafini,
contrabaix; Jordi López, piano; Elisabet Vilaplana,
soprano

Part II
- El mirador de Josep Vila
Basat en melodies tradicionals catalanes

Jordi López, piano

Preu: 6 euros
Venda d’entrades: a les taquilles del teatre, mitja
hora abans de l’espectacle

Dissabte, 13 de juny, a les 8 del vespre
Teatre Municipal Ateneu - Sala Gran

13
juny
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Celebració del 15è
aniversari de Passaltpas

Celebració dels 15 anys d’aniversari de l’associació Passaltpas, danses del món.

Fi de curs dels balladors dels tres grups de Passaltpas de Granollers, la Garriga i Sant Celoni.
Obert a tothom!

Ball i música en directe a la plaça de la Biblioteca.

DANSA

Dissabte, 13 de juny, a partir de 2/4 d’11 de la nit
Plaça de la Biblioteca

13
juny

El grup de Passaltpas Sant
Celoni, fa ballades setmanals a
la Sala Petita de l’Ateneu, cada
dilluns, de 2/4 de 10 a 2/4 de
12 de la nit, d’octubre a juny

www.santceloni.cat/entitats/
passaltpas



Altres
activitats
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L’ENTRADA
ÉS LLIURE

CONCERT I BALL

A l’Ateneu
Continuem programant concert i ball a la Sala Gran
de l’Ateneu, amb orquestres de renom. Aquest
any, però, serà cada segon diumenge de mes, a
les 6 de la tarda, excepte el mes de maig que serà
el dia 17. L’entrada valdrà 7 euros, excepte els
mesos de juliol i agost que es farà els dissabtes,
a la plaça de la Vila i serà gratuït.

Diumenge, 8 de març
Orquestra La Principal de la Bisbal

Diumenge, 12 d’abril
Orquestra Costa Brava

Diumenge, 17 de maig
Orquestra Setson

Diumenge, 14 de juny
Orquestra Selvatana

Dissabte, 11 de juliol
Conjunt Què Tal

Dissabte, 8 d’agost
Quartet d’Altra Banda

Diumenge, 13 de setembre
Orquestra – conjunt Els Màgic’s

Diumenge, 11 d’octubre
La Chatta Orquestra

Diumenge, 13 de desembre
Orquestra Montgrins

MÚSICA LOCAL

Sessions’n’sona 2009
Continuem promocionant els grups de música
amateurs i semiprofessionals de Sant Celoni. Com
en els darrers anys, els Sessions’n’sona són
l’espai on dos grups del poble i un grup convidat
toquen, a la Sala Petita de l’Ateneu. Aquí és on
els grups experimenten i posen els seus directes
en marxa. Aquesta programació va començar el
passat 15 de novembre amb els grups Twisted
Nails i Phox, el 17 de gener van actuar el DJ
McMarc i Wamasei i el 7 de febrer els Montnegres.

Seguirà:

Dissabte, 7 de març

Ignation + UMA + grup convidat

Dissabte, 4 d’abril

Poetas del asfalto + Jotaerre + grup convidat

Dissabte, 18 d’abril

Orquestra Sant Celoni + Vàlinor + grup convidat

Dissabte, 16 de maig

Le Pim Pam Pum + Corkscrew + grup convidat

ENTRADA
7 euros



TERCER CICLE DE

Cinema Comentat
“ LA BANALITAT DEL MAL? ”
El mes de gener va començar una nova temporada de
cinema comentat a l’Ateneu, amb la projecció de Funny
Games, de Michael Haneke. En total, doncs, seran 6
pel·lícules dins el cicle “La banalitat del mal?”.

Les sessions seran cada últim divendres de mes
(menys el mes d’abril que serà un dijous) fins a juny,
a les 9 del vespre, a la Sala Petita i seran dirigides i
moderades per en Jesús Pacheco i Julià.

L'any 1963, la filòsofa Hannah Arendt va crear el
concepte de "banalitat del mal" tot referint-se al tinent
coronel nazi Adolf Eichmann (encarregat de la deportació
massiva de jueus), jutjat i penjat a Jerusalem, dient
d'ell que era una "persona terriblement i aterridorament
normal", "que no era ni un pervertit ni un sàdic" i
"que feia la seva feina com un perfecte buròcrata".

En aquest cicle, discutirem sobre el problema del mal.
No hi haurà extraterrestres, ni monstres ni senyors del
mal. No, només hi haurà persones que fan coses que
no estan bé. Com nosaltres…

27 de febrer
Death and the maiden (La mort i la donzella)
de Roman Polanski

27 de març
Deliverance (Defensa) de John Boorman

30 d’abril
Touch of evil (Set de mal) de Orson Welles

29 de maig
Der Unhold (L'ogre) de Volker Schlöndorff

26 de juny
Das testament des Dr. Mabuse
(El testament del Dr. Mabuse)
de Fritz LangL’ENTRADA

ÉS LLIURE

Cinema a l’Ateneu
Cada primer i tercer diumenge de mes, de
setembre a juny, si no hi ha programació a la
Sala Petita del Teatre Ateneu, a les 6 de la
tarda, podrem gaudir de cinema.

Divendres, 6 de març, però, també n’hi haurà
en motiu del Dia de la Dona. Serà Pequeña
Miss Sunshine, de Jonathan Dayton.

Altres sessions:

Diumenge, 5 d’abril
Pelle el conquistador de Bille August

Diumenge, 3 de maig
Amores perros d’Alejandro González

Diumenge, 17 de maig
Restauración de Michael Hoffman

Diumenge, 21 de juny
Una canción del pasado de Shainee Gabel

34

L’ENTRADA
ÉS LLIURE



ENTRADA
2 euros

DISCOTECA PER A JOVES

Sessions de tarda

Aquest any encetem programació de Disco jove.
Cada primer dissabte de mes, a la Sala Petita de
l’Ateneu, a partir de les 7 de la tarda, DJs.

Dissabte, 7 de març

Dissabte, 4 d’abril

Dissabte, 2 de maig

L’ENTRADA
ÉS LLIURE

MÚSICA

... a l’olivera
Quan s’acosta el bon temps, alguns divendres,
a les 9 del vespre, a la Sala Petita del Teatre
Ateneu, música a càrrec d’alumnes de l’Escola
Municipal de Música.

Divendres, 8 de maig

Divendres, 15 de maig

Divendres, 22 de maig

Divendres, 5 de juny

Divendres, 12 de juny

Divendres, 19 de juny

Més informació a l’Escola Municipal de Música.
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