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17 de maig, a les 12.00h

Paperipècia
Marcel Gros
“PAPERIPÈCIA”… on es pot volar sense ales, nedar sense aigua i escalar
sense muntanyes…és un lloc inventat on s’emboliquen els somnis amb
paper de regal.
Viatjant damunt d’un somni el Marcel arriba a Escenari on tothom se’l
mira… Tot es transforma i es capgira… es convertirà en mag, en mim, equilibrista, en músic… tot fent realitat els seus somnis.
Normalment els somnis es veuen amb els ulls tancats, però a “PAPERIPÈCIA”, s’han de tenir els ulls ben oberts perquè somiarem desperts…
sembla un somni… i potser ho és!.

Espectacle infantil (a partir de 3 anys)

Preu entrada anticipada: 5€
Preu entrada taquilla: 6€

19 de juny, a les 22.00h

Anna Roig i l'ombre de ton chien
Anna Roig i l’ombre de ton chien s’han consolidat com a grup que treballa
propostes de qualitat de temes en català i en francès amb una marcada
personalitat i estil propi.
Aquest grup de músics del Penedès va decidir recuperar la chanson mantenint la llengua francesa i afegint-li la pròpia, el català.
Decidits a no casar-se amb un sol estil, fan de l’eclecticisme un dels puntals
de la frescor d’aquesta proposta, on la coherència ve donada per la forta
personalitat de les composicions de l’Anna.

Espectacle musical

Av. Sitges, 14 08859 Begues
Telèfon 93 639 05 38 ext * 250
info@centrecivicelroure.cat
www.centrecivicelroure.cat

Preu entrada anticipada: 12€
Preu entrada taquilla 13€

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Matins: de 10.00 a 12.00 h (excepte dijous)
Tardes: de 17.00 a 19.30 h (dilluns, dimecres i divendres)

VENDA D’ENTRADES

A taquilla del Centre Cívic El Roure en horari d’atenció al públic (mentre no es posi en marxa la venda d’entrades a través de la pàgina web)
i una hora abans de començar l’espectacle.

ALTRES INFORMACIONS

No es permetran devolucions o canvis un cop adquirides les entrades.
No es faran reserves d’entrades.
Menors de 2 anys tindran l’entrada gratuïta sense localitat.
Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada.
Per tal d’evitar molèsties als espectadors i als artistes, un cop iniciada l’actuació, no es permetrà accedir al teatre.
No es podran fer fotograﬁes, ni gravacions, menjar, beure, ni fumar a l’interior del teatre.
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8 de febrer, a les 12.00h

El petit príncep
d’Antoine de Saint-Exupery
Teatro Silfo
Aquesta història tan coneguda i llegida és representada per Teatre Silfo
d’una manera diferent per tal que ens aporti alguna cosa de nou, però sense
allunyar-se de l’original.
Els dibuixos originals de l’autor prenen l’espai escenogràﬁc i són l’eix central
de l’obra. Dibuixos de paper usats de maneres diferents: per dibuixar, per
retallar, per construir titelles i, ﬁnalment, per donar forma i lleugeresa al
món poètic del Petit príncep.

Espectacle per a públic familiar

Preu entrada anticipada: 5€
Preu entrada taquilla: 6€

28 de març, a les 21.30h

Temps
Li acaben de comunicar que li queden 90 minuts de vida. Una hora i mitja de
la més autèntica i plena llibertat de què mai no podrà gaudir un ésser humà.
La llibertat de passar comptes, de dir de veritat tot el que pensa, de ser sincer
per una vegada. La llibertat de saltar-se les normes polítiques, socials i morals.
La llibertat de qui no es pot empresonar, ni multar, ni imputar, ni castigar.
Una hora i mitja d’intensa tristesa, de crítica desbocada, d’ironia, de comiats,
planys, records, olors, amics, paisatges,... que mai més no sentirà. Desitjos insatisfets, tot allò que no ha pogut fer ni podrà fer mai. Un cúmul de ràbia, rancúnia,
venjança,... la llibertat de riure’s del mort, d’ell mateix i de qui el vetlla, el públic.
La tragicomèdia de la vida en 90 minuts.
Dirigida per Ramon Fontserè i escrita i interpretada per Quim Masferrer és
una observació de la societat amb humor, ironia, sarcasme i les habituals
dosis d’antropologia rural.
Espectacle teatral

Preu entrada anticipada: 12€
Preu entrada taquilla: 13€

18 d’abril, a les 21.00h

Crònica d’una amistat
Bitò produccions
La correspondència entre Miquel Martí i Pol i Joan Vinyoli és la crònica
d’una amistat. La relació entre els dos poetes que va creixent ﬁns a esdevenir amistat fraternal on assistim al “naixement” dels poemes, al plantejament del procés de la creació literària i, al mateix temps, compartim les
seves inquietuds pels petits problemes de la vida quotidiana, pels grans
problemes del país i el tracte gairebé familiars dels dos poetes amb la malaltia i la mort.
Les cartes ens van obrir uns horitzons amplíssims que ens incitaven a la reﬂexió,
i estic ben convençut que tot allò que potser vam perdre d’espontaneïtat per
culpa de la impossibilitat de veure’ns d’una manera sovintejada, ho vam guanyar
en concentració, gràcies a la voluntat que tots dos teníem de comunicar-nos diu
Miquel Martí Pol sobre la correspondència que estableixen els dos poetes.

Espectacle literari

Preu entrada anticipada: 8€
Preu entrada taquilla: 9€

