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PROGRAMACIÓ

DATA HORA LLOC ESPECTACLE GÈNERE PREU

17/9/21 20:30 h Església Parroquial L’Orgue: antiguitat i futur MÚSICA Orgue Taquilla 
       Inversa

21/9/21 19 h Jardins Museu Glosa per la Pau Música i Poesia Mes Pau Casals Gratuït 
  Apel·les Fenosa

29/9/21 20 h Auditori del Tívoli Taula rodona entorn del Taula Rodona Mes Pau Casals Gratuït 
    coneixament de Pau Casals

2/10/21 20 h Teatre Àngel Guimerà Alguns dies d’ahir TEATRE 17 i 13

6/10/21 20 h Auditori del Tívoli Pau Casals a Amèrica Conferència Mes Pau Casals Gratuït

9/10/21 20 h Auditori Pau Casals Blaumut MÚSICA 20 i 15

13/10/21 20 h Auditori del Tívoli Diàlegs amb música  Acte Mes Pau Casals Gratuït

15/10/21 20 h Teatre Àngel Guimerà Al Vendrell, les gralles MÚSICA Gratuït *

20/10/21 20 h Auditori del Tívoli Vil·la Casals, Conferència Mes Pau Casals Gratuït 
    rehabilitació i interpretació

22/10/21 20 h Auditori del Tívoli Ofrena Musical a Pau Casals Música Mes Pau Casals Gratuït

23/10/21 20 h Teatre Àngel Guimerà Pegados, El Musical MÚSICA 17 i 13

24/10/21 12 h Auditori Pau Casals Aupa Strings MÚSICA Familiar 8 i 6

29/10/21 20:30 h Església Parroquial Els Organistes del Vendrell MÚSICA Orgue Gratuït

6/11/21 20 h Auditori Pau Casals Elina Sitnikava MÚSICA  13 i 10 
    i Miguel Ángel Dionis

7/11/21 12 h i 17:30 h Teatre Àngel Guimerà El monstre de colors TEATRE Familiar 8 i 6

13/11/21 20 h Teatre Àngel Guimerà Madre coraje TEATRE  17 i 13

19/11/21 20:30 h Església Parroquial Punt de partida MÚSICA Orgue Taquilla  
       Inversa

20/11/21 20 h Auditori Pau Casals The Gramophone MÚSICA  17 i 13 
    Allstars Big Band

27/11/21 20 h Teatre Àngel Guimerà Classe TEATRE 20 i 15

28/11/21 12 h Auditori Pau Casals Concert de Santa Cecília MÚSICA Gratuït

3/12/21 20:30 h Auditori del Tívoli Els pastors músics MÚSICA Orgue Taquilla  
    de nadales   Inversa

11/12/21 20 h Teatre Àngel Guimerà Cor Zóngora MÚSICA 13 i 10

SETEMBRE
DESEMBRE

* Amb reserva prèvia



ALGUNS DIES D’AHIR
Una família veu capgirada la seva quotidianitat amb els fets polítics 
que s’esdevenen a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre 
de l’any 2017.

La Rosa, el Jaume i els seus fills, la Laura i el Jofre, es retrobaran 
al menjador de casa seva en cinc ocasions, cinc “dies després”. Cinc 
dies posteriors a moments que van marcar aquells mesos. En aquestes 
cinc jornades, compartiran els dubtes, les preguntes, els anhels i els 
patiments que els va provocant tot allò que se succeeix als carrers. 

Al voltant de la taula, tots ells aprendran a comprendre els pensaments 
i les postures dels altres, faran tot l’esforç possible per conversar i per 
entendre’s, i hauran de trobar la manera de perdonar les faltes i de 
guarir les ferides que els hagin produït tots aquests dies dins d’aquest 
llarg viatge emocional i polític.

Dramatúrgia: Jordi Casanovas
Director: Ferran Utzet
Intèrprets: Míriam Iscla, Abel Folk, Marta Ossó i Francesc Cuéllar
Producció: Velvet Events

DISSABTE
02 | 10 | 21

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20 h

Durada aproximada: 
1 hora i 40 min

Preu:
17 €

Preu amb descompte: 
13 €

ä



BLAUMUT
0001

Blaumut presenta el seu últim treball discogràfic 0001. És el seu 
quart disc d’estudi  després d’Equilibri, l’exitós debut amb El Turista, 
i la confirmació amb El primer arbre del bosc.

0001 és un disc ideat com una peça conceptual, amb cançons que 
parlen de l’ésser humà, vorejant-ne la seva part racional, l’emocional 
i la més física. 

En directe, Blaumut s’ha revelat com una banda imaginativa, amb 
la capacitat per reinterpretar les seves cançons, adaptant el seu re-
pertori a la perfecció a diferents tipus de formats i escenaris, girant 
amb naturalitat per teatres, auditoris, sales i festivals, oferint sempre 
un espectacular directe.  

Intèrprets:
Xavi de la Iglesia, guitarra acústica, clàssica, elèctrica i programacions 
Vassil Lambrinov, violí i programacions 
Oriol Aymat, violoncel 
Toni Pagès, bateria, percussions i veus 
Manuel Krapovickas, contrabaix, baix elèctric i sintetitzador 

DISSABTE
09 | 10 | 21

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20 h

Preu:
20 €

Preu amb descompte: 
15 €

ä



AL VENDRELL, LES GRALLES
Al Vendrell, les gralles és un concert renovat de gralles, interpretat 
per dos grups joves que acorden el repertori tradicional de principi del 
segle XX amb la modernitat de noves composicions del XXI.

Les Antines és un grup format per cinc noies de diferents comarques 
de Catalunya, vinculades al món de la música tradicional des de ben 
petites i amb inquietuds similars, decideixen el 2021 crear un grup de 
quatre gralles i un timbal enmig d’una pandèmia mundial. 

Els Grallers de Barcelona són quatre nois de Barcelona que s’uneixen 
el 2020 per compartir el seu interès per la gralla, per aprendre i 
gaudir junts i per continuar i mantenir el repertori tradicional dels 
balls i concerts de gralles del segle passat, amb peces més actuals i 
innovacions interpretatives.

Intèrprets: 
Les Antines
Sònia Arias, Helena Cullaré i Sabina Francés, gralla dolça
Anna Flores, gralla baixa
Ariadna Brunet, timbal

Grallers de Barcelona
Pau Coma i Martí Quintana, gralla dolça
Guim Puigventós, gralla baixa
Ignacio de Pablos, timbal

DIVENDRES
15 | 10 | 21

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20 h

Preu: 
Gratuït amb reserva 
prèvia



PEGADOS, EL MUSICAL
Pegados és la història d’un noi i un noia que es coneixen en una 
discoteca i que per aquestes coses de la nit o del destí, acaben 
consumant l’acte sexual en un lavabo.

La història podria acabar aquí, com acaben moltes històries noctur-
nes de joves, música i alcohol. Però aquest noi i aquesta noia es 
trobaran amb un problema amb el qual no comptaven: a causa d’una 
estranya, però explicable situació mèdica, ell no aconsegueix treure 
el seu “aparell sexual” de l’interior d’ella. Davant la impossibilitat de 
separar-se decideixen anar a un hospital.

I aquí és on comença de veritat la història. El noi i la noia, que 
estaran literalment “pegados”, es veuran condemnats a entendre’s i 
a conèixer-se durant aquesta llarga espera en un box d’urgències. 
Una espera que serà tibant, esbojarradament còmica i, per sobre 
de tot, musical.

Llibret: Ferran González
Música i lletres: Ferran González i Alícia Serrat 
Direcció artística: Alícia Serrat i Enric Cambray
Direcció musical: Joan Miquel Pérez 
Intèrprets: Iñaki Mur, Júlia Molins, Gemma Martínez, Raúl Patiño
Producció: El Terrat i Kaktus Music

DISSABTE
23 | 10 | 21

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20 h

Durada aproximada: 
1 hora i 20 min

Preu:
17 €

Preu amb descompte: 
13 €

ä



AUPA STRINGS
String Jukebox

Aupa Strings és violí, és viola, és violoncel, és música clàssica; però 
també és rock, funky, jazz, reggae, composició, teatre, joc, humor i 
provocació. Una agrupació que traspassa les barreres de la tradició.

String Jukebox és un espectacle participatiu on el públic adquireix 
un paper protagonista. Percussió corporal, improvisació musical o 
creació de poesies per rapejar-les sobre una base de barroc - hip-
hop, són algunes de les experiències que viuran durant l’espectacle. 
Escenes teatralitzades on s’exploren diferents processos creatius 
posant-los en relació amb la música original, composada per Aupa 
i relectures creatives de temes dels estils més representatius de la 
història de la música, com el rock, pop, clàssic, swing o heavy-metal.

Intèrprets: 
Asier Suberbiola, violí
Pere Nolasc Plana, viola
Jon Cottle, violoncel

DIUMENGE
24 | 10 | 21

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
12 h

Preu:
8 €

Preu amb descompte: 
6 €

Gratuït per als 
menors de 2 anys 
que no ocupin 
butaca

f
AMILIAR



ELINA SITNIKAVA i 
MIGUEL ÁNGEL DIONIS
Jewish and Gypsy Sounds

El programa Jewish and Gypsy Sounds fa un recorregut pels sons 
jueus i gitanos en diferents àmbits de la vida. Musica clàssica, 
religiosa, folklore, festiva i popular interpretada per un violí i piano.

Un recull d’obres significatives i que han esdevingut himnes, com 
les Danses Hongareses núm. 2 i núm. 5 de J. Brahms, la coneguda 
composició Czardas de l’italià V. Monti, la Fantasía de Carmen de F. 
Waxman basada en la coneguda obra de G. Bizet, o les obres del 
romanès S. Nichifor dedicades a les víctimes de l’Holocaust, Flowers 
in my garden, Praise Jerusalem i Klemer Dance. 

També l’obra de J. Williams que va ser la banda sonora de la pe-
l·lícula La Lista de Schindler o diverses peces religioses jueves com 
Niggun d’E. Bloch o Shalom Aleichem de L. Goldfarb.

Un viatge musical per la cultura jueva i gitana.

Intèrprets: 
Elina Sitnikava, violí
Miguel Ángel Dionis, piano

DISSABTE
06 | 11 | 21

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20 h

Preu:
13 €

Preu amb descompte: 
10 €

ä



EL MONSTRE DE COLORS
El color groc vol dir que estàs content. El blau és la tristesa, el ver-
mell és la ràbia, el negre la por... El verd... Quin embolic! Cada color 
representa una emoció, però cal saber entendre-les per posar-les 
en ordre.

Una adaptació teatral d’El Monstre de Colors, l’obra d’Anna Llenas 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 16 idiomes.

Una posada en escena plena de poesia visual i música que ens 
ajudarà a connectar amb cada emoció.

Autora: Anna Llenas
Direcció: Ruth García
Intèrprets: Gisela Guitart, Laura Bosh i Mireia Casado
Producció: Transeduca i Tutatis

DIUMENGE
07 | 11 | 21

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
12 h (1a sessió)
17:30 h (2a sessió)

Durada aproximada: 
45 minuts 

Edat recomanada:  
de 2 a 7 anys

Preu:
8 €

Preu amb descompte: 
6 € 
 
Gratuït per als  
menors de 2 anys 
que no ocupin 
butaca

f
AMILIAR



MADRE CORAJE
Anna Fierling, una venedora de quincalla coneguda com a ‘Madre 
Coraje’, oportunista, cínica i segura de si mateixa, va, en plena 
guerra, d’un territori a un altre canviant de bandera. La seva meta 
és sobreviure, lucrar-se amb la guerra i protegir els seus tres fills. 
Un debat entre la defensa de la seva família a ultrança i els seus 
interessos comercials. 

Una metàfora de la societat en què vivim, embarcada en una des-
aforada carrera cap a l’èxit i el culte al mercat i la propietat; una 
carrera on es competeix a través de l’engany i el sotmetiment dels 
més febles.

Premi al Millor Espectacle de Teatre a la VII edició dels Premis Es-
cenaris de Sevilla. Premi a Millor Direcció al Festival de Teatre Ciutat 
de Palència. Quatre guardons en els premis del Teatro Andaluz i vuit 
nominacions als Premis Max d’Arts Escèniques.

Autoria: Bertolt Brecht
Direcció i adaptació: Ricardo Iniesta
Intèrprets:  Carmen Gallardo, Lidia Mauduit, Raúl Vera, Jerónimo Arenal, 

Silvia Garzón, Manuel Asensio i María Sanz
Producció: Atalaya Teatro

DISSABTE
13 | 11 | 21

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20 h

Durada aproximada: 
1 hora i 40 min

Preu:
17 €

Preu amb descompte: 
13 €

ä



THE GRAMOPHONE 
ALLSTARS BIG BAND
Love letter

The Gramophone Allstars busca incansablement el punt de trobada 
entre el soul, el jazz i els ritmes jamaicans. 

Van començar a forjar la seva personalitat musical amb discos com 
Just delightin (2008), Simbiosi (2010) i Levitant a la deriva (2011) i, 
ja amb el grup ampliat fins al format de big band, Jazzmaica (2014) 
i Maraca soul (2017), on s’obrien cap a altres ritmes caribenys com 
el bugalú o el calipso. Posteriorment, han publicat diversos singles 
i EP: The Reel Influence (2019) i Let’s get it on (2020). En aquest 
concert presenten el seu últim treball Love letter, una carta d’amor 
dirigida als Skatalites. 

Sota la direcció musical de Genís Bou, The Gramophone Allstars 
compta en la seva alineació amb alguns dels joves talents més 
sol·licitats de l’escena jazzística catalana.

Intèrprets: 
Genís Bou, saxo tenor i direcció musical
Lluc Casares, saxo alt
Pau Vidal, saxo tenor
Pere Miró, saxo baríton
Pep Garau, Andres Tosti i Pep Tarradas, trompeta
Albert Costa i Sidru Palmada, trombó
Adrià Plana, guitarra
Eloi Escudé, teclats
Tito Bonacera, baix 
Xoan Sánchez, percussió
Aleix Bou, bateria
Kathy Sey i Yolanda Sey, veu

DISSABTE
20 | 11 | 21

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20 h

Preu:
17 €

Preu amb descompte: 
13 €

ä



CLASSE
El fill de la Sarah i el Brian té 9 anys. El seu mestre diu que li costa 
aprendre, que li podria anar bé un psicòleg. Però el Brian i la Sarah, 
que a més s’acaben de separar, no tenen bons records de l‘escola, 
ni dels professors. 

Una trobada entre pares i professor que mostra una triple confron-
tació divertida i punyent on xoquen les diferències de classe, els 
reptes del món educatiu i les dificultats a l’hora de relacionar-nos: a 
l’escola, a la parella, a la família.

Autor: Iseult Golden i David Horan
Direcció i traducció: Pau Carrió 
Intèrprets: Pol López, Carlota Olcina i Pau Roca
Producció: Sixto Paz Produccions

DISSABTE
27 | 11 | 21

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20 h

Durada aproximada: 
1 hora i 25 min

Preu:
20 €

Preu amb descompte: 
15 €

ä



COR ZÓNGORA
La vida és un bolero

Els boleros són, originàriament, unes danses del segle XIX que es 
ballaven a la península Ibèrica, i es van barrejar amb la cultura 
cubana com a dansa, no com a cançó. Com tantes altres vegades, 
la dansa demana a la veu que hi intervingui i li faci una lletra, una 
història…. I arriba el bolero, tal com el coneixem; dos o tres guita-
rristes, sovint amb algun percussionista, que toquen i canten plegats 
explicant històries, fonamentalment d’amor.

Angelitos negros, Ansiedad, Alma corazón y vida, La Paloma... són 
alguns dels títols que es podran escoltar i que volen ser un home-
natge a les veus d’Antonio Machín, los Panchos o Omara Portuondo, 
i de tants i tants intèrprets que ens han fet estimar aquest repertori.

Intèrprets: 
Cor Zóngora
Laia Batlle, solista
Anna Urpí, violí
Guillermo Prats, contrabaix
Jaume Piñol, bateria
Dani García, arranjaments i piano
Natàlia Catasús, direcció escènica
Montserrat Meneses, direcció musical

DISSABTE
11 | 12 | 21

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20 h

Preu:
13 €

Preu amb descompte: 
10 €

ä



EXPOSICIONS

C/ Major, 20
Tel. 977 66 56 84
espaicultural@elvendrell.net
www.elvendrell.net 

Del 14 de desembre al 19 de febrer de 2022
XI Biennal de Ceràmica del Vendrell
Exposició de les obres seleccionades.

Del 3 de desembre al 6 de gener de 2022
“Més de 40 mans han fet un gran pessebre”  
32a exposició del Grup pessebrista del Vendrell.

Del 15 d’octubre al 9 de gener de 2022
“Ramon Calsina & Miquel Villà: Dos llenguatges”
Dos pintors nascuts l’any 1901, dos llenguatges artístics diferents.

Plaça Nova, 6
Tel. 977 66 63 08
museudeu@elvendrell.net
www.museudeu.com

Carrer Major, 18
Tel. 977 66 56 84
lafusteria@elvendrell.net



17 de setembre a les 20.30 h, a l’Església del Vendrell
L’ORGUE: ANTIGUITAT I FUTUR
Concert d’orgue i música electrònica a càrrec Nadal Roig Serralta a l’orgue 
i compositor i Xavier Gelabert, Anna Bofill i Joan Bagés, compositors de la 
música electrònica.
Tot seguit a la plaça Vella: Concert de campanes i música electroacústica al carrer.

Hi col·labora: Associació Campaners del Vendrell
Entrada: Taquilla inversa

29 d’octubre a les 20.30 h, a l’Església del Vendrell
ELS ORGANISTES DEL VENDRELL
Concert d’orgue a càrrec de Joan Marc Ferret, Salvador Guasch, Josep 
Maria Guitart, Jordi Guitart, Àlex Jordi, Jordi Joan Pascual, Albert Solé..., 
entre altres.
Entrada: Gratuïta

19 de novembre a les 20.30 h, a l’Església del Vendrell
PUNT DE PARTIDA
Concert a càrrec d’Adrià Grandia, viola de roda, Josep Mateu, orgue i Anna 
Urpí, violí i composicions.
Entrada: Taquilla inversa

3 de desembre de 20.30 h, a l’Auditori Tívoli
ELS PASTORS MÚSICS DE NADALES
Concert de nadales a càrrec del grup vendrellenc de música tradicional  
Ço del Botafoc i il·lustracions de Nadal a càrrec del Jordi Pellicer.
Entrada: Taquilla inversa

SETEMBRE-DESEMBRE 2021
PROGRAMACIÓ



MES PAU CASALS 2021
DATA

Dimarts 21 de Setembre
(Diada de la Pau)

Dimecres 29 de Setembre

Dimecres 6 d’Octubre

Dimecres 13 d’Octubre

Dimecres 20 d’Octubre

Divendres 22 d’Octubre
(Aniversari mort de Pau Casals)

Diumenge 24 d’Octubre

ACTIVITAT

“Glosa per la pau”,  
amb la col·laboració d’Òmnium.

Taula rodona entorn del coneixement de Pau 
Casals amb intervenció de docents. Coordinació 
Carlota Baldrís.
Tot seguit, lliurament de l’ajut per a estudis de 
violoncel a un/a alumne/a de l’EMMPAC.

Conferència “Pau Casals a Amèrica” a càrrec 
de Jordi Pardo, Director General de la Fundació 
Pau Casals.

“Diàlegs amb música” organitzat per la 
Fundació Pau Casals, en connexió amb el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
Presentació Albert Solé.

Conferència “Vil·la Casals, rehabilitació i 
interpretació històrica d’un edifici noucentista 
de referència” a càrrec de l’arquitecte Julià 
Esteban Chaparía.

Ofrena musical a Pau Casals, concert amb 
intervenció dels músics Marc Migó, Mark 
Prihodko i Viktoria Korolionok. (1)

Acte institucional sobre el cinquantenari de 
l’Himne de les Nacions Unides i del lliurament 
de la Medalla de la Pau al Mestre i la seva 
famosa crida a la pau.

LLOC I HORA

Jardins del Museu 
Apel·les Fenosa
19 h

Auditori del Tívoli
20 h

Auditori del Tívoli
20 h

Auditori del Tívoli
20 h

Auditori del Tívoli
20 h

Auditori del Tívoli
20 h

A determinar

(1) OFRENA MUSICAL A PAU CASALS de Marc Migó amb Mark Prihodko, violoncel i Viktoria Korolionok, piano.

Aquest programa constitueix una celebració del llegat vital i artístic de Pau Casals. L’obra culminant és la Sonata Cerdanyenca de Marc Migó, que va 
guanyar el premi del Festival Pau Casals de Prada del 2019. Migó es va inspirar en la geografia i les llegendes de la vall de la Cerdanya, per tal de 
compondre aquesta sonata en quatre moviments. 
L’autor i els intèrprets
Els tres músics van començar a treballar junts l’any 2019, quan van presentar, en una sèrie de concerts a través de Catalunya, la Sonata Cerdanyenca. 
Migó i Prihodko ja van coincidir a la Juilliard School de Nova York; Marc Migó hi va arribar amb una beca excel·lència de la fundació SGAE i començava 
els seus estudis amb Melinda Wagner. La relació entre Prihodko I Korolionok és més antiga.
L’estreta col·laboració artística d’aquests músics culminarà amb la gravació d’un nou disc per al segell IBS Classical, durant el desembre del 2021. 

Entre els tres acumulen un bon grapat de reconeixements internacionals com ara, el de la l’obra més original en el Festival Pau Casals de Prada.



Diumenge 28 de novembre, a les 12 h

Auditori Pau Casals

Tradicional concert de la família coral per a commemorar el dia de la patrona de la 
música, Santa Cecília.

Durant el concert hi participaran els diferents grups de cada coral amb un recull de cançons treballades 
durant l’inici del curs 21-22.

Corals: Coral Infantil Petit Estel, Cor Joves Veus i Cor Orfeó Parroquial.

CONCERT DE SANTA CECÍLIA



ON I COM COMPRAR LES MEVES ENTRADES

PRESENCIALMENT:
- A l’Escola Municipal de Música Pau Casals  
els divendres (no festius) de 10 h a 13 h 

- Taquilla, una hora abans de la representació, sempre i 
quan l’aforament així ho permeti. 

- Per a més informació al telèfon 689 26 97 67 o a 
l’adreça electrònica hola@temporada.cat

ONLINE:
www.temporada.cat

- Accedeix directament a la sala amb el servei de 
venda d’entrades per Internet.

-Sense despeses i pagament segur.

- Rep les entrades directament al teu dispositiu 
mòbil i mostra-les des de la pantalla del telèfon 
per accedir a la sala.

DESCOMPTES:
-  Amb el carnet de les biblioteques del SLPC del Baix 
Penedès, Menors de 16 anys, Carnet Jove,  jubilats, 
socis de La Lira Vendrellenca, socis dels Amics de 
l’Orgue, socis de l’Associació Musical Pau Casals, 
membres de l’Associació de Músics del Baix Penedès, 
Targeta Saint-Gobain i Carnet Únic.

-  Si vens en grup, gaudiràs de descomptes i 
avantatges. Posa’t en contacte amb nosaltres!

-  El Temporada està adherit al programa d’inclusió 
social Apropa Cultura, que ofereixavantatges 
especials per a col·lectius en risc d’exclusió social.

LES NOSTRES SALES
AMB TOTES LES GARANTIES:

NOTES D’INTERÈS:
-  Es pot accedir als espais escènics 30 minuts 

abans de l’inici dels espectacles, que començaran 
puntualment. Un cop iniciats, no s’hi permetrà 
l’accés ni es retornarà l’import de les entrades.

-  A la platea del Teatre i Auditori disposem d’espai 
per a persones que utilitzen cadira de rodes.

-  No es permet cap mena d’enregistrament dels 
espectacles sense autorització expressa de 
la companyia o de l’entitat responsable de la 
programació.

-  No es permet fumar, beure ni menjar a l’interior 
de les sales.

-  Els espectadors han d’assegurar-se que els 
telèfons mòbils o altres aparells no emetran 
senyals acústics que distreguin l’atenció del 
públic i dels artistes.

- És reservat el dret d’admissió.

-  L’organització es reserva el dret de variar aquesta 
programació. Si per causes 
imprevistes s’hagués de fer, s’anunciarà als 
mitjans de comunicació.

Venda d’entrades 
a partir del 24 de setembre a les 10 h

Fes el teu abonament amb aquests espectacles!



Si vols gaudir al màxim de la programació, no ho dubtis més...

AMB L’ABONAMENT HI SORTIRÀS GUANYANT!ä

Fes el teu abonament amb aquests espectacles!
2 d'octubre

■ ALGUNS DIES D’AHIR
9 d'octubre

■ BLAUMUT
23 d'octubre 

■ PEGADOS, EL MUSICAL
6 de novembre
■ ELINA SITNIKAVA I  
MIGUEL ÁNGEL DIONIS

    BONAMENT A LA CARTA

Tria de 4 a 8 espectacles-35%
estalvia fins 

42€

ä

13 de novembre

■ MADRE CORAJE
20 de novembre

■ GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND
27 de novembre

■ CLASSE
11 de desembre

■ COR ZÓNGORA

    BONAMENT TOTAL

Els 8 espectacles 
al millor preu

-40%
estalvia fins 

54€

    BONAMENT JOVE

Tria de 4 a 8 espectacles-50%
estalvia fins 

60€

Fins a 25 anys

ä

ä



SITUACIÓ DELS EQUIPAMENTS
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al teu mòbil 

També ens pots seguir i compartir la teva experiència amb el temporada  
a través de les xarxes socials.

HolaTemporada

Si no vols que se’t passi per alt cap dels nostres 
espectacles, envia’ns un whatsapp i rebràs la 
informació puntualment:temporada

670 20 41 39

Etiqueta les teves publicacions amb el HasHtag #temporadaelvendrell

TEATRE ÀNGEL GUIMERÀ
www.tagelvendrell.cat

AUDITORI DEL TÍVOLI
www.auditorideltivoli.cat

AUDITORI PAU CASALS
www.auditoripaucasals.cat



L'AGENDA
2 d’octubre
ALGUNS DIES D’AHIR
Teatre Àngel Guimerà

OC
TU

BR
E

9 d’octubre
BLAUMUT
Auditori Pau Casals

15 d’octubre
AL VENDRELL, LES GRALLES
Teatre Àngel Guimerà

23 d’octubre
PEGADOS, EL MUSICAL
Teatre Àngel Guimerà

24 d’octubre
AUPA STRINGS
Auditori Pau Casals

f
AMILIAR



6 de novembre
ELINA SITNIKAVA i MIGUEL 
ÁNGEL DIONIS
Auditori Pau Casals

7 de novembre
EL MONSTRE 
DE COLORS
Teatre Àngel Guimerà

13 de novembre
MADRE CORAJE
Teatre Àngel Guimerà

20 de novembre
THE GRAMOPHONE  
ALLSTARS BIG BAND
Auditori Pau Casals

27 de novembre
CLASSE
Teatre Àngel Guimerà

11 de desembre
COR ZÓNGORA
Teatre Àngel Guimerà

NO
VE

MB
RE

DE
SE

MB
RE

f
AMILIAR
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www.temporada.cat

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

HolaTemporada

  Imprès en paper 
100% de fibres 
reciclades procedents 
de postconsum 


