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Guia d’espectacles culturals del Vendrell

FEBRER
JUNY 2022

FEBRER

L'AGENDA
19 de febrer

EL FLAMENCO JAZZ
DE LA MANO DE PACO DE LUCÍA

Auditori Pau Casals

5 de març

53 DIUMENGES

Teatre Àngel Guimerà

12 de març

ELECTROBACASIS

Auditori Pau Casals

13 de març

CIRC PISTOLET
Potser no hi ha final

Teatre Àngel Guimerà

19 de març

BRODAS BROS
Around the world
Teatre Àngel Guimerà

MARÇ

26 de març

NEREA BASSART TRIO
Presons
Auditori Pau Casals

f

AMILIAR

2 d’abril

RAPHAËLLE

Teatre Àngel Guimerà

3 d’abril

XIULA
Descontrol MParental
Auditori Pau Casals

f

AMILIAR

9 d’abril

MAMBO JAMBO ARKESTRA
Auditori Pau Casals

23 d’abril

COMENÇAR

Teatre Àngel Guimerà

ABRIL

30 d’abril

KEBYART ENSEMBLE
Memories
Auditori Pau Casals

7 de maig

LES IRRESPONSABLES

MAIG

Teatre Àngel Guimerà

14 de maig

EL JAZZ A TRES VEUS IGUALS
Auditori Pau Casals

DISSABTE
19 | 02 | 22
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
12 €

EL FLAMENCO JAZZ DE LA
MANO DE PACO DE LUCÍA
Aquest concert pedagògic explica la història de Paco de Lucía a través
de la seva música. De manera cronològica, es narra l'evolució del
genial guitarrista i les aportacions que va fer al flamenc, així com la
creació d'un nou estil de música que avui s’anomena flamenc jazz,
un gènere que el mestre va encunyar assentant les bases per a tota
una generació de guitarristes, tant de flamenc com de flamenc jazz.
En aquest projecte s’hi suma, com a convidat especial, Carles
Benavent, testimoni presencial de tots aquests esdeveniments, ja que
va acompanyar Paco de Lucia per tot el món durant gran part de la
seva carrera. Benavent és un músic de referència mundial que va
trobar la manera d’encaixar el baix elèctric en el flamenc.
Intèrprets:
Javier Martínez, direcció musical i guitarra flamenca
Ismael de Barcelona, guitarra flamenca
Carles Benavent, baix elèctric
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DISSABTE
05 | 03 | 22
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Durada aproximada:
1 hora i 30 min

53 DIUMENGES
Tres germans han quedat per sopar i parlar del seu pare. L’home ja
és gran i hi ha qui opina que no pot continuar vivint sol. Sovint es
perd, s’oblida de les coses i darrerament ha agafat el mal costum
d’ensenyar el penis a la veïna. El que havia de ser un agradable vespre
entre germans es converteix en una inacabable discussió al llarg de
tres setmanes, fins que...

Preu:
23 €
Preu amb descompte:
18 €

Autor i director: Cesc Gay
Intèrprets: Pere Arquillué, Cristina Plazas, Àgata Roca i Lluís Villanueva
Producció: Misògines, Elefant, Mola i Teatre Romea
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DISSABTE
12 | 03 | 22
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

ELECTROBACASIS
Trencant els tòpics d’una “típica” orquestra de música clàssica, la
Camerata Bacasis aposta per trencar totes les barreres en un gran
espectacle, ElectroBacasis, amb els temes de més èxit, els grans hits
dels últims 50 anys: Abba, rock català, un YMCA o músiques dels Dj
més actuals, com ara Avicii o David Guetta, entre molts altres.
Una trentena de músics i el Dj Arzzett faran gaudir al públic i el faran
aixecar de la butaca per ballar i cantar. El concert també comptarà en
alguns moments puntuals amb la cantant Marta Trujillo, que amb la
seva veu dolça, potent i plena d’emotivitat farà vibrar l’auditori.
Música moderna, amb músics joves, interpretada per una orquestra de
corda juntament amb un Dj a l’escenari.
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Intèrprets:
Orquestra Camerata Bacasis
Dj Arzzett (Aleix Rodríguez)
Marta Trujillo, cantant
Guillem Vilar, arranjaments i direcció musical

DIUMENGE
13 | 03 | 22
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
12 h
Durada aproximada:
50 min

CIRC PISTOLET
Potser no hi ha final

Un escenari desordenat, els acròbates que arriben tard..., i el músic, on és?
Aquest és el tret de sortida d’aquest nou espectacle: Un portador que mana
i que ho vol controlar tot, però ningú no li fa cas...Un àgil verticalista desmanegat, juganer i amb molt de ritme...Un acròbata novell, despistat i amb
poca autoestima... I un músic amb deliris de grandesa i records d’un passat
millor...

Preu:
8€
Preu amb descompte:
6€
Gratuït per als menors de
2 anys que no ocupin
butaca

Que en pot sortir, d’aquest còctel tan divers i explosiu? S’arribaran a posar
d’acord per fer l’espectacle? Seran capaços d’encadenar més d’una figura
sense equivocar-se?
Tindrà final tanta ximpleria?
Un gran viatge delirant que ens fa viatjar des de Kentucky a Montserrat i cap
a Missouri altre cop, des de l’oest americà fins a Andalusia i de Terrassa
a Rubí via Londres! Un espectacle a ritme de rock, amb acrobàcies sobre
taula, verticals, mini-bàscula i equilibris de mans a mans en duo i trio!
Un espectacle d’acrobàcies d’alt voltatge, amb música en directe i amb
molta picardia.
Acròbates en pista: Tomàs Cardús, Marc Hidalgo i Enric Petit
Música en directe: Sergi Estella
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AMILIAR

DISSABTE
19 | 03 | 22
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

BRODAS BROS
Around the world

Un gran quadern de viatges inunda l'escenari, amb un recull de les
vivències i anècdotes viscudes pels Brodas Bros en les gires internacionals que han fet arreu del món: Brasil, Palestina, San Francisco,
Los Angeles, Hondures, Japó i una gran influència de la Xina, on
aquest últim any han estat tres mesos de gira.
Uns Brodas Bros molt futuristes i robòtics, però també molt humans
i sensibles. Mapping, projecció interactiva, làsers, dansa aèria, vestuari de leds..., una combinació de dansa, llum, tecnologia i música
sorprenent, el xou més tecnològic dels Brodas Bros fins ara mai vist.
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Aquests records que es queden a la memòria ens fan adonar que
gràcies a aquestes experiències som el que som ara mateix, en el
present. Un present que hem de viure, un present que els Brodas
volen compartir amb el públic del qual formeu part.
Balleu la vida!
Idea original i coreografia: Brodas Bros
Direcció artística: Lluc Fruitós
Ballarins: Pol Fruitós, Lluc Fruitós, Berta Pons, Clara Pons, Marc Carrizo

DISSABTE
26 | 03 | 22
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

NEREA BASSART TRIO
Presons

Presons és el segon disc de Nerea Bassart Trio, un grup de funk soul
amb influències pop i urbanes.
El grup va fer la seva primera publicació discogràfica, Soroll, just
abans de la pandèmia. Amb aquest nou disc han fet un pas endavant. Les cançons, la sonoritat, la producció..., tot s'ha cuidat
al detall. Presons és un disc atrevit amb el qual gaudireu molt als
escenaris.
El format trio s'atreveix ara a incorporar un sintetitzador, sense
perdre el format de tres. L'estil dinàmic és el segell del nou directe,
que compta amb canvis d'instruments i col·laboradors.

Intèrprets:
Nerea Bassart, veu i bateria
Pau Josa, guitarra
Xavi Pomar, baix
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DISSABTE
02 | 04 | 22
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Durada aproximada:
1 hora i 20 min
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

RAPHAËLLE
El recorregut vital d’una jove transsexual explicat en primera persona.
En aquesta última peça de la trilogia sobre dona, identitat i història,
La conquesta del pol Sud se centra en el recorregut vital d’una jove
dona transsexual: Raphaëlle Pérez. El muntatge es basa en la seva
experiència real de canvi de gènere, un camí marcat per la lluita,
per la recerca de la identitat, per l’autoafirmació, pel trencament de
motlles, pels somnis.
Raphaëlle projecta una mirada, entre la racionalitat i l’emoció, sobre
un món en plena transformació, sobre les lluites i les conquestes
socials, sobre les minories, sobre l’educací que rebem i, en definitiva,
sobre els rols que assumim o ens veiem obligats a assumir.
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Creació i interpretació: Raphaëlle Pérez, Carles Fernández Giua
i Eugenio Szwarcer
Director: Carles Fernández Giua
Producció: Grec Festival de Barcelona 2018, Teatre Nacional de Catalunya,
La conquesta del pol Sud i el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB)

DIUMENGE
03 | 04 | 22
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h

XIULA

Descontrol MParental
Aquest és un concert terapèutic familiar, per aquest ordre. Ha arribat
l'hora de fixar-nos en el que ens passa a tots des del moment en què
criem i l'univers ens canvia.
Aquest cop, doncs, el viatge serà a través de diferents moments de la
criança, de moments familiars ineludibles, amb la intenció que tothom
s'hi pugui sentir reflectit. Com sempre, a través de la música, l'humor i
la interacció amb el públic, els XIULA miraran de remoure les emocions
del públic i de generar un espai de reflexió per a pares i mares. Hi
haurà moments per riure, per cantar i ballar, però també per plorar ben
agafats i per deixar que la tristesa ens visiti.
Des d'abans de l'inici de l'espectacle, el clima creat serà el d'una
sessió de teràpia amb tocs sorprenents. El públic haurà de respondre
unes enquestes virtuals i entrarà en una sala on els rebrà un terapeuta
que anirà situant-los en l’aquí i ara.
A partir d'aquí començarà el recorregut musical pel cinquè disc de
XIULA, amb tots els seus alts i baixos i les visites sorpresa d'alguns
clàssics del grup, i acabarà amb un final de celebració conjunta.
Músics i educadors:
Rikki Arjuna, veu i guitarres
Jan Garrido, veu i guitarres
Adrià Heredia, baix, guitarra i veus
Marc Soto, percussió, bateria i veus
David Bernal, trombó i fiscorn
Kai Stroink, trompeta

Durada aproximada:
1 h i 10 min
Preu:
8€
Preu amb descompte:
6€
Gratuït per als menors de
2 anys que no ocupin
butaca
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AMILIAR

DISSABTE
09 | 04 | 22
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h

MAMBO JAMBO ARKESTRA

Preu:
20 €

A la primavera del 2009, els membres dels Mambo Jambo van iniciar
els primers contactes per tocar junts. Aquests quatre músics amb
diferents bagatges es van internar de ple en el terreny del rock & roll
instrumental fins a crear el que ells mateixos van batejar com a so
jambofònic, una mena de recepta musical on es combinaven el rhythm
& blues, el surf i el swing.

Preu amb descompte:
15 €

Per celebrar el desè aniversari, el 2019 Els Mambo Jambo van decidir
explorar el seu propi material i, sota aquesta nova mirada, van escollir
un repertori ideal entre les seves composicions, un repertori amb què
la banda se sentia plenament identificada per reinterpretar-lo, de forma
inaudita, amb el reforç de dotze músics. Així, al quartet habitual se li
van sumar cinc saxos, una secció de sis metalls i una guitarra addicional. Aquest arsenal sònic només pot desencadenar una hecatombe:
Jambofònica!
Intèrprets:
La Mambo Jambo Arkestra
Dani Nel·lo, saxo
Ivan Kovacevic, contrabaix
Dani Baraldés, guitarra
Anton Jarl, bateria
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DISSABTE
23 | 04 | 22
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Durada apropximada:
1 h 30 h
Preu:
23 €

COMENÇAR

Preu amb descompte:
18 €

La festa que la Laura ha fet per estrenar el seu pis s'ha acabat, però
queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Tots dos tenen
prop de 40 anys. Ella té una feina d'alta direcció que li agrada i no
té família propera. Ell té una feina d'administratiu que detesta i està
divorciat. Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de decidir,
l’una davant de l’altra. Semblen a quilòmetres de distància. Tots
dos estan sols. Podrien anar-se'n al llit aquesta nit i no tornar-se
a veure. O ni tan sols això. O potser tot està a punt de començar?
Autor: David Eldridge
Traducció, adaptació i direcció: Pau Carrió
Intèrprets: Mar Ulldemolins i David Verdaguer
Producció: La Villarroel
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DISSABTE
30 | 04 | 22
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
12 €

KEBYART ENSEMBLE
Memories

Kebyart Ensemble és una de les agrupacions més prometedores de l’escena
musical actual. Aquests quatre músics plens de talent comparteixen una
passió infinita per la música de cambra i el desig de fer bufar nous aires en
la forma de transmetre la música clàssica. Del seu afany per transformar les
seves actuacions en una experiència singular, en resulta en una posada en
escena enèrgica i dinàmica, lloada pel públic i per la crítica especialitzada.
La signatura inconfusible de Kebyart es reflecteix en una visió creativa del
repertori construïda al voltant de tres eixos: la literatura original, el compromís
amb la nova creació i els arranjaments propis d’un ampli ventall d’estils.
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La seva brillant carrera ha despertat l'interès de les principals sales de
concerts europees i, en conseqüència, han estat seleccionats com a
ECHO Rising Stars per a la temporada 2021-22. Aquest reconeixement
cristal·litzarà en el seu debut en una vintena d’auditoris i festivals com el
Concertgebouw d’Amsterdam, l’Elbphilharmonie d’Hamburg, el Musikverein
de Viena, la Philharmonie de París, el Festspielhaus Baden-Baden..
Intèrprets:
Pere Méndez, saxo soprano
Víctor Serra, saxo alt
Robert Seara, saxo tenor
Daniel Miguel, saxo baríton

DISSABTE
07 | 05 | 22
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20 h
Durada aproximada:
1 hora i 25 min
Preu:
23 €

LES IRRESPONSABLES

Preu amb descompte:
18 €

Què passaria si un dia, de sobte, comencéssim a dur a terme tot
el que ens passa pel cap? Quins són els límits del que està ben
fet i mal fet?
La Núria, la Lila i la Fabi es disposen a passar un cap de setmana
juntes, fora de la ciutat. La Lila surt d'una separació traumàtica i les
amigues la volen ajudar. Però la cosa es complica i les tres dones
es veuen arrossegades per corrents d'emocions a flor de pell que les
convertiran, sense voler, en unes autèntiques irresponsables.
Com seria fer realitat les nostres fantasies? Fins on arribaries per
ajudar una amiga? Una comèdia que escala minut a minut...
Autor: Javier Daulte
Direcció: Sílvia Munt
Intèrprets: Cristina Genebat, Marta Marco i Nora Navas
Producció: Bitò, La Villarroel i Bulthaup
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DISSABTE
14 | 05 | 22
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

EL JAZZ A TRES VEUS IGUALS
El Jazz, un dels estils musicals més rellevants dels segles XX i XXI,
té les seves arrels en la música afroamericana on s’hi poden trobar
rastres dels seus orígens, d’entre els quals en destaquen la música
de l’Àfrica Occidental, la música del Nou món i la música popular i
clàssica dels segles XVIII i XIX.
És per aquest motiu que el concert inclou músiques tradicionals
afroamericanes per poder fer un tast que ens condueix a gaudir
dels orígens més tribals del jazz i alguns dels seus standarts més
coneguts fins a arribar a l’eix principal del concert: A little Jazz Mass
del compositor britànic Bob Chilcott.
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Intèrprets:
Cor Joves Veus
Albert Recasens, piano
Joan Anton Romagosa, bateria
Artemi Agràs, contrabaix
Xavier Solé, direcció musical

PROGRAMACIÓ febrer
juny
DATA

HORA

LLOC

ESPECTACLE

GÈNERE

PREU

16/1/22

17 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

10 i 5

23/1/22

17 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

10 i 5

30/1/22 17 h
Teatre Àngel Guimerà
				

Pastorets
TEATRE Pastorets
Infantils-Juvenils del Vendrell		

10 i 5

6/2/22

17 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

10 i 5

13/2/22

17 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

10 i 5

19/2/22 20 h
Auditori Pau Casals
				

El Flamenco Jazz
MÚSICA
de la mano de Paco de Lucía		

15 i 12

5/3/22

20 h

Teatre Àngel Guimerà

53 diumenges

TEATRE

23 i 18

12/3/22

20 h

Auditori Pau Casals

ElectroBacasis

MÚSICA

17 i 13

13/3/22

12 h

Teatre Àngel Guimerà

Circ Pistolet

CIRC

8i6

18/3/22 20:30 h
Església Parroquial
				

Els registres de l'orgue,
MÚSICA Orgue
el color de les veus		

Taquilla Inversa

19/3/22

20 h

Teatre Àngel Guimerà

Brodas Bros

DANSA

17 i 13

25/3/22

21 h

Teatre Àngel Guimerà

Cor Orfeo i Cor Zóngora

MÚSICA

10

26/3/22

20 h

Auditori Pau Casals

Nerea Bassart Trio

MÚSICA

13 i 10

1/4/22

20:30 h

Església Parroquial

Sons de Passió IV

MÚSICA Orgue

Gratuït

2/4/22

20 h

Teatre Àngel Guimerà

Raphaëlle

TEATRE

17 i 13

3/4/22

12 h

Auditori Pau Casals

Xiula

MÚSICA

8i6

9/4/22

20 h

Auditori Pau Casals

Mambo Jambo Arkestra

MÚSICA

20 i 15

23/4/22

20 h

Teatre Àngel Guimerà

Començar

TEATRE

23 i 18

30/4/22

20 h

Auditori Pau Casals

Kebyart Ensemble

MÚSICA

15 i 12

7/5/22

20 h

Teatre Àngel Guimerà

Les Irresponsables

TEATRE

23 i 18

14/5/22

20 h

Auditori Pau Casals

El Jazz a tres veus iguals

MÚSICA

13 i 10

20/5/22

20:30 h

Església Parroquial

Passió musical

MÚSICA Orgue

Taquilla Inversa

MÚSICA Orgue

Taquilla Inversa

2/6/22
20:30 h
Església Parroquial
La Passió de Joana d’Arc
					
						

DIVENDRES
25 | 03 | 22
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
21 h
Preu únic:
10 €

Concert de l’ORFEÓ CATALÀ,
amb la participació del
COR ZÓNGORA
L’Orfeó Català des de la temporada 2012-2013, du a terme el Projecte Xarxa
Coral, encaminat a crear vincles i fomentar una relació estreta i fluida amb
altres cors de Catalunya, hereus de la tradició coral al nostre país.
Un dels cors convidats a cantar a l’emblemàtic Palau de la Música ha estat el
Cor Zóngora que aquest any celebra els seus 25 anys de vida i que el passat
octubre va participar en un concert al Palau de la Música.
En aquesta ocasió és l’Orfeó Català que es desplaça fins al Vendrell per
oferir-nos un concert amb obres de Pau Casals, Albert Guinovart i Josep Ollé,
entre d’altres.

Un projecte d’accés universal a la cultura que ha
demostrat que la música té un poder transformador.
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CULTURA EL VENDRELL

PROGRAMACIÓ
MARÇ-JUNY 2022

18 de març a les 20.30 h a l’església

ELS REGISTRES DE L'ORGUE, EL COLOR DE LES VEUS

Intèrprets: Cor Zóngora, cor de noies de l’EMMPAC, Montserrat Vidal a la
flauta, Jonatan Carbó a l’orgue i Montserrat Meneses a la direcció.
Entrada: Taquilla inversa

1 d’abril a les 20.30 h a l’església

SONS DE PASSIÓ IV

Intèrprets: Agrupación Musical Virgen del Consuelo i Salvador Guasch a
l’orgue.
Entrada gratuïta. Recollida solidària de productes d’higiene personal per a la
Creu Roja

20 de maig a les 20.30 h a l’església

PASSIÓ MUSICAL

Intèrprets:: Metallum Quintet (Gabriel García Iglesias i Biel Pelfort Bartuló,
trompetes, Josep Vidal Durà, trompa, Alberto Poggialini Pérez, trombó i
Marc Pere Pascual Villalonga, tuba) i Georgina Masanés a l’orgue.
Entrada: Taquilla inversa

17 de juny a les 20.30 h a l’església.

LA PASSIÓ DE JOANA D’ARC. PEL·LÍCULA MUDA AMB
IMPROVISACIONS A L’ORGUE
Intèrpret: Juan de la Rubia a l’orgue.
Entrada: Taquilla inversa

Més informació:
www.orguevendrell.com
orgue.vendrell@gmail.com

ELS PASTORETS
INFANTILS-JUVENILS

ELS PASTORETS
DEL VENDRELL

Dia i hora:
Diumenge 30 de gener, a les 17 h
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Preu: 10€ / Socis dels Pastorets
del Vendrell: 5€

Dia i hora:
Diumenges 16 i 23 de gener
6 i 13 de febrer, a les 17h
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Preu: 10€ / Socis dels Pastorets
del Vendrell i menors de 10 anys: 5€
Durada aproximada: 2 hores i 30 minuts

Els Pastorets del Vendrell, amb 56 anys d’escenificacions ininterrompudes, i amb una història
de Pastorets al Vendrell de més de 130 anys, posen en escena El primer Nadal dels pastors,
(adaptació lliure), dirigida per Jordi Urgell.
PRÒLEG

L’encís d’una rondalla

INTRODUCCIÓ

La creació
La caiguda dels àngels
Adam i Eva
Els manaments
Captivitat a Babilònia
L’anunciació a Maria
El dubte de Josep

PRIMERA PART

El poble de Betlem
La caverna infernal
Farruc i Grillat
Les noces
El bàndol
Cercant posada
L’ocupació romana

SEGONA PART

Herodes
Conjura infernal
Lladres retirats
Les calderes de Pere Botero
Dimonis i pastors
L’anunciata i el rabadà
El camí
El noi de la mare
El triomf del bé
L’establia
Glòria a Déu

Informació i reserva d’entrades: tel. 977 662 993 - 696 446 885 / info@pastoretsdelvendrell.cat
(ﬁns a 24 hores abans de la representació)
Tiquets descompte (acumulables amb els de l’any passat) i invitacions bescanviables per una entrada a la
taquilla del teatre els dies de representació, una hora abans de començar, sempre que n’hi hagi de disponibles
per al dia sol·licitat.

EXPOSICIONS

GENER JUNY 2022

“Del Vendrell al món”

Fotografia de Rafa Pérez. Amb el patrocini de FUJIFILM
Fins al 19 de febrer

“Papeles pintados”

Obra de l’artista Albert Ràfols-Casamada (1923-2009)
Del 8 de març al 14 de maig

ESSENCIALS (…)

Acció de creació artística
Del 26 de maig al 30 de juliol

ESPAI POLIVALENT DE LA BIBLIOTECA I SALA PORTAL DEL PARDO

“Fulles. Un món extraordinari”

A càrrec de Flora Catalana/Grup Local del Baix Penedès
De l'1 al 23 de febrer

“A propòsit d’unes flors”

De Camil·la Pérez Salvà, aquarel·les; Nati Soler Alcaide, textos;
Carlota Baldrís, música; Esperança Cases, perfum;
i Grup de Teatre Inestable del Vendrell, Pep Vinyes.
De l'1 al 26 de març de 2022

“Peces de trencaclosques”, d’Òscar Fillola

Amb el suport de la Fundació Santa Teresa, Associació Avancem Junts,
ASPERCAMP, Escola Garbí i AMPA Garbí..
C/ Major, 20
Tel. 977 66 56 84
espaicultural@elvendrell.net
www.elvendrell.net

Del 31 de març al 16 d’abril

“Trenkadís”

De Jordi Morera
Del 21 d’abril al 14 de maig

“Teatre Espai. 10 anys de teatre, 10 anys de cultura”
Del 7 al 27 de març

“DuesArts - Formes i Colors"
Ceràmica de J.L. Sanchez (Pep) i pintura de Pilar Jané Abelló
Del 8 al 30 d’abril

Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa. Ceràmica
Obres fetes per alumnes de l’escola
Del 17 al 28 de maig
Carrer Major, 18
Tel. 977 66 56 84
lafusteria@elvendrell.net

Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa. Pintura i dibuix
Obres fetes per alumnes de l’escola
Del 8 al 18 de juny

Les nostres sales seguiran els protocols establerts segons la normativa
determinada per les autoritats pertinents en funció de l'evolució de la pandèmia.

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

670 20 41 39
També ens pots seguir i compartir la teva experiència amb el temporada
a través de les xarxes socials.

HolaTemporada
Etiqueta les teves publicacions amb el Hashtag #temporadaelvendrell

ON I COM COMPRAR LES MEVES ENTRADES
Venda d'entrades i abonaments a partir de l'11 de febrer, a les 10 h

PRESENCIALMENT:

ONLINE:

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

www.temporada.cat

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

-Accedeix directament a la sala amb el servei de
venda d’entrades per Internet.
-Sense despeses i pagament segur.

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

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

DESCOMPTES:

NOTES D’INTERÈS:

- 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
i Carnet Únic.

- 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.

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

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

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

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

- 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.

ä
ä

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

AMB L’ABONAMENT HI SORTIRÀS GUANYANT!

BONAMENT +5

-30%

estalvia fins

Tria de 5 a 7 espectacles

42€

ä

-40%

BONAMENT +8

-35%

estalvia fins

Tria de 8 a 10 espectacles

64€

BONAMENT TOTAL

estalvia fins

ä

Tria els 11 espectacles

78€

ä

BONAMENT JOVE

-50%

estalvia fins

-50% Fins a 25 anys

98€

Fes el teu abonament amb aquests espectacles!
19 de febrer

■

E L FLAMENCO JAZZ DE LA MANO
DE PACO DE LUCÍA
5 de març

■

53 DIUMENGES
12 de març

■

ELECTROBACASSIS
19 de març

■

BRODAS BROS
26 de març

■

NEREA BASSART

2 d¡abril

■

RAPHÄELLE

■

MAMBO JAMBO ARKESTRA

9 d’abril

23 d’abril

■

COMENÇAR
30 d’abril

■

KEBYART ENSEMBLE
7 de maig

■

LES IRRESPONSABLES
14 de maig

■

EL JAZZ A TRES VEUS IGUALS
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TEATRE
ÀNGEL GUIMERÀ
www.tagelvendrell.cat

AUDITORI
PAU CASALS
www.auditoripaucasals.cat

AUDITORI
DEL TÍVOLI
www.auditorideltivoli.cat
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