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COMMEMOREM
· 80è aniversari d’Olga Xirinacs
· 30 anys d’Els Pets
· 10è aniversari Orquestra Camera Musicae
· 10è aniversari Sant Andreu Jazz Band
· 400 anys de la mort de William Shakespeare

Els imprescindibles

de la temporada!
Una vegada més la implicació del teixit artístic i cultural de la ciutat i la gran assistència de
públic han tornat a esdevenir protagonistes de la darrera temporada dels Teatres de Tarragona. Ara comença una nova temporada amb la mateixa voluntat i l’objectiu que públic i entitats
continuïn sent el veritable motor i l’ànima d’aquest projecte de ciutat, d’aquest èxit col·lectiu. Un teatre
de tots i per a tots en complicitat amb la resta de sales i programacions de la ciutat. Un programa
cultural que treballa per poder mostrar les millors propostes del moment, incorporant la participació
dels agents artístics rellevants del territori, que dóna suport a uns cicles ja consolidats i que proposa
un programa d’activitats complementàries de dinamització i educatives. I que té molt en compte,
coorganitza i/o col·labora, en els esdeveniments significatius de cada període de l’any: Festival
Dixieland, Setmana Santa, Dia Internacional de la Dansa, Festival Eclèctic, Mostra de Teatre
Jove, Premis Literaris, etc.
Pel que fa a la programació estable de la Temporada, se’ns presenta amb moltes i rellevants
estrenes -Romeu i Julieta, Sartine, etc.- i farcida de grans noms, companyies i títols: Àngel Òdena, Núria Rial i Massimo Spadano amb l’OCM, Pere Arquillué i Àgata Roca en la comèdia de
Cesc Gay, Mercè Martínez, Àlex Casanovas, Tgn Big Band i Susana Sheiman, Sant Andreu Jazz
Band, La Passió segons St. Mateu, Els Pets, Trau, Marc Chornet, Carlos Cuevas, Josep Maria
Flotats, Paco Enlaluna, It Dansa, Pascal Comelade, Eduard Fernàndez dirigit per Georges
Lavaudant, Marta Mathéu, Olga Xirinacs, Madama Butterfly, el darrer gran espectacle del
Mag Lari, el sorprenent Quartet Mèlt, etc. Grans espectacles de diversos gèneres i per a tots els
públics -alguns d’ells en doble funció-, que, sumats als concerts del Cicle Música per a tothom, els
espectacles de Zona Drama i els de la resta de cicles, volem que esdevinguin “imprescindibles”
per als nostres públics.
El Teatre és emoció, coneixement i experiència. Un espai de trobada i convivència per a tothom. Com
ens agrada proclamar, compartim emocions i creixem junts, i de ben segur que a totes i a tots,
ens espera una gran Temporada!

La programació en un cop d’ull
Ds. 5 març - 21h

Dv. 1 abril - 21.30h

INICI TEMPORADA

Música

El Rèquiem de Fauré i
la Quarta de Txaikovski

Música

Dg. 6 març - 17.30 i 20h
Teatre

Dg. 3 abril - 12h

Els veïns de
dalt de Cesc Gay

1 Dia
2 FUNCIONS

Concert i Taller

Edats recomanades: a partir de 16 anys

Dv. 11 març - 21h
Teatre
musical

73 raons per
deixar-te

Ds. 12 març - 20h

TEATRE
METROPOL

TGN Big Band
amb Susana
Sheiman

Dv. 18 març - 21h
Música

Dm. 22 març - 21.30h
Música

Trau juga amb Al teatre
els clàssics
en família
del pop
Per a tots els públics

Ds. 9 abril - 21h / Dg. 10 abril - 18h
Teatre

Romeu i Julieta
de W. Shakespeare
Projecte Ingenu

de Guillem Clua i Jordi Cornudella

Música

Els Pets
#trespuntzero
Gira de Cambra

Orquestra Camera Musicae
Cor Jove de l’Orfeó Català

2 Dies
2 FUNCIONS

Ds. 16 abril - 21.30h
Música

Paco Enlaluna
Besarse de risa

Dg. 17 abril - 18.30h

Sant Andreu
Jazz Band
CATEDRAL TARRAGONA

Passió segons
Sant Mateu

de J. S. Bach
Orquestra Simfònica del Vallès

Música

La música aquàtica vista
per Massimo Spadano
Orquestra Camera Musicae

Dv. 22 abril - 21h
Teatre

Ser-ho o no.

Per acabar amb la qüestió jueva
de Jean Claude Grumberg

Dv. 29 abril - 21.30h
Dansa Neoclàssica
i Contemporània

Dv. 13 maig - 21h

Dia Internacional
de la Dansa

Ballem!

Panorama
des del pont

Teatre

It Dansa

d’Arthur Miller

Ds. 30 abril - 12h Al teatre
Teatre

en família

TEATRE
METROPOL

El silenci d’Hamelin
Farrés Brothers I Cia.

Dv. 20 maig - 21.30h

Sartine “rei”de
París

Teatre /
Música

de Carles Marquès
Orquestra Camerata XXI

Edats recomanades: a partir de 6 anys

Ds. 30 abril - 21h
Dansa
Teatre

TEATRE
METROPOL

Pic-Nic

escena
tarragon
a

de Fernando Arrabal
Amanida Teatre (ONCE)

Ozom

Màgia

Mag Lari
Dv. 27 maig - 21.30h

Godzilla eats
Tarragona!

tots els
públics

Las Minas Puerto
Flamenco

Flamenc
Dansa i
Música

Banda Unió de Tarragona

Dv. 6 maig - 21.30h
Música

TEATRE
METROPOL

Pascal
Comelade

Ds. 7 maig - 21h

TEATRE
METROPOL

Premis Literaris Ciutat
de Tarragona
Acte de Lliurament

Ds. 11 juny - 21h / Dg. 12 juny - 18h

Quartet Mèlt

Música

2 Dies
Veus: Magalí Sare,
Ariadna Olivé, Eloi Fort 2 FUNCIONS
i Oriol Quintana

Ds. 18 juny - 21h / Dg. 19 juny - 18h
Teatre

escena
tarragon
a

Somni d’una
nit d’estiu
de W. Shakespeare
Fabulae Tarraconenses

Dg. 8 maig - 18h
Òpera

1 Dia
2 FUNCIONS

tots els
públics

Edats recomanades: a partir de 6 anys

Dg. 1 maig - 19h
Música

Dg. 22 maig - 12 i 18h

Madama
Butterfly
de Giacomo Puccini
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Orquestra Simfònica del Vallès

TEATRES DE TARRAGONA

tots els
públics

TEATRE
METROPOL

2 Dies
2 FUNCIONS

Compartim emocions,
creixem junts!
Vist i no vist. Algunes imatges de la
darrera temporada
“Només per a uns qu
an
gori (Teatre Ta rrago ts” Simfonova/ Ma rcel Gorna 17/04/15)

Dansa. Classe de les
Dia Internacional de la
agona amb el BaTarr
de
sa
alumnes de dan
(Teatre Tarragona
ina
llet Nacional de Arg ent
15)
29/04/

“Concert per a Nadons”.
Festival El Més Petit de
Tots! (Sala Escena ri Teatre
Tarragona 8/11/15)

“Una vida pel teatre”. Homenatg e a Merc
è Anglès
(Teatre Metropol 2/11/15)

“Turandot ” (Teatre Tarragona 8/05/15)
Públic Teatre Metropol

“El Trencanous” Artem

is Dansa (Teatre Tarra

gona 17/01/16)

a major”. Fòrum de
“Vilafranca, un dina r de fest
na 12/12/15)
ago
Tarr
atre
l’Espectador (Te

Teatre Tarragona. Públic concerts Orqu
estra
“Blau”. Foyer Teatre Tarrago

a la Mostra de Teatre Jove

Camera Musicae

na 29/11/15

” TeclaSmit
“Dejad el balcón abierto
16)
10/
24/
ol
(Teatre Metrop

“Vol-Ras. Da Capo” Gira de comiat. Darrera actuació a Tarragona (Teatre Metropol 24/01/16)
7

SERVEIS I INFORMACIÓ A L’ESPECTADOR
Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats als teatres. En el moment de comprar
les entrades, cal que ho comuniquin al personal de taquilla o bé poden enviar un correu electrònic a taquilla.metropol@tarragona.cat o trucar a 977 244 795 (en horari de Taquilla).

L’accés del públic comença 30 minuts abans de l’hora dels espectacles.
Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada. Per evitar molèsties als espectadors i als artistes, un cop iniciada l’actuació no es permetrà accedir al teatre.
No es permetrà obtenir enregistraments o gravacions de les obres programades, ni fer
fotografies o realitzar filmacions sense autorització expressa.
Es prega als espectadors que assegurin que el seu telèfon mòbil o altres aparells no
emetran senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i artistes.
L’organització es reserva el dret de variar qualsevol programa, sempre que la causa sigui
imputable a raons alienes.
Reservat el dret d’admissió.

VINE AL TEATRE I APARCA

PÀRKING LA PEDRERA

ÀREA DE SERVEI

Si vens al Teatre en cotxe els dies de funció podràs gaudir
d’un 50% de descompte les dues primeres hores d’aparcament al pàrking Rambla Nova Park i Pàrking La Pedrera acreditant la teva assitència al Teatre. Informa’t a les taquilles.

VOLEM QUE TU TAMBÉ GAUDEIXIS DE TOTES
LES EXPERIÈNCIES I EMOCIONS DEL TEATRE
Afanya’t i no et quedis sense la teva entrada!

teatres.tarragona.cat
DESCOMPTES I AVANTATGES:
Pots gaudir d’un descompte, en qualsevol moment de la Temporada, en els espectacles de la
programació assenyalats amb les icones corresponents: t5, -25, +65:
PACK TIQUET 5. ESTALVIA comprant 5 espectacles alhora assenyalats amb aquesta icona.
Només a Taquilles
SI ETS MENOR DE 25 ANYS. Descomptes a Taquilles i per internet. Caldrà acreditar-se
SI ETS MAJOR DE 65 ANYS. Descomptes a Taquilles i per internet. Caldrà acreditar-se
GRUPS. Venir al teatre en grup és divertit i més econòmic. A partir de 10 persones
Només a taquilla.
Si teniu qualsevol dubte, consulteu a les Taquilles del Teatre..

VENDA D’ENTRADES:
-

-

Les 24h: teatres.tarragona.cat
Taquilles del Teatre Metropol
(Rambla Nova, 46. 43003 Tarragona):
Dimecres i dijous, de 12 a 14 h
Divendres, de 12 a 14h i de 18 a 20h
1h abans de l’espectacle:
Al Teatre o espai on es faci la
representació.

+ INFORMACIÓ:
Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos:
• A la web teatres.tarragona.cat
• A l’aplicació de mòbil
Tarragona Agenda Cultural
• Per c/e: taquilla.metropol@tarragona.cat
• Per telèfon al 977 244 795 (en horari de Taquilla)
• Segueix l’actualitat dels teatres a les xarxes socials
de @tgncultura i fes-nos les teves recomanacions
9
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El Rèquiem de Fauré
i la Quarta de Txaikovski
ORQUESTRA CAMERA MUSICAE
Cor Jove de l’Orfeó Català
Núria Rial, soprano · Àngel Òdena, baríton
Tomàs Grau, director

RADA
ICI TEMPO

IN

traordinari:
Concert ex ri de l’OCM!
sa
er
iv
an
10è

Un concert extraordinari i emotiu, amb talent
català i ànima universal, amb més de
120 músics dalt l’escenari i Núria Rial i
Àngel Òdena com a convidats d’excepció!
Rèquiem, op. 48......................................................................Fauré
Simfonia núm. 4, op.36.....................................................Txaikovski
Deu anys de trajectòria en favor d’un projecte orquestral singular, fet des de
la base, pensat per donar veu i projecció als músics formats a Catalunya i
perfeccionats arreu d’Europa, són una efemèride que ben bé val un concert
com el que l’Orquestra Camera Musicae ha dissenyat per festar la seva primera dècada de vida.
Un Rèquiem que mira al futur amb certa esperança i ho fa gràcies a
un setè moviment titulat ‘In Paradisum’, destinat a cloure magistralment
aquesta composició de Gabriel Fauré que va ser l’obra amb la qual Camera Musicae es va presentar al públic fa una dècada. Avui la reprenem de
nou amb dues veus excepcionals: la soprano Núria Rial i el baríton tarragoní Àngel Òdena. Clou el programa, que dirigeix el titular de l’Orquestra
Camera Musicae, Tomàs Grau, una obra imprescindible per prendre el
pols real a l’estat de salut de la formació: la Simfonia núm. 4, op. 36 del
rus Piotr Ilitx Txaikovski.

dissabte

5

març
TEATRE
TARRAGONA

21 h
MÚSICA

Preu
general:
25€

21€

-25 15€

+65 21€

Coorganitzat amb:

11
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Els veïns de dalt
de Cesc Gay

diumenge

6

1 dia
2 funcions

Autor i director: Cesc Gay
Amb: Pere Arquillué, Àgata Roca, Carme Pla i Jordi Rico

La comèdia més divertida i exitosa
de la temporada!
El cineasta Cesc Gay debuta al teatre. Doblement, com autor i com
a director d’una àcida comèdia: Els veïns de dalt. A l’obra, una parella
convida a sopar els veïns que tan amablement els van ajudar a instal·lar-se
però que no paren de fer soroll i gemegar a tota hora. De fet, estaven
debatent si els ho dèien o no quan els veïns els deixen perplexos. I la bola
no pararà de crèixer. Com el riure.

març
TEATRE
TARRAGONA

17.30 h
20 h
Durada

1h 20

TEATRE

Preu
general:
26€

22€

-25 12€

+65 22€

Edats recomanades:
a partir de 16 anys

TERÀPIA DE PARELLA
“Les impagables cares d’Arquillué i la serena i contínua sorpresa d’Àgata
Roca van brodar l’escena”
Justo Barranco - La Vanguardia
13
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73 raons per deixar-te
de Guillem Clua i Jordi Cornudella

MÚSICA
EN DIRECTE!

Direcció: Elisenda Roca
Direcció musical: Andreu Gallén
Amb: Àlex Casanovas, Mercè Martínez, Mone Teruel i Marc Pujol

Un musical sobre l’amor i la parella
amb tot tipus de sensacions!
La Mercè i en Toni fa tres anys que estan junts. Van tenir un enamorament
de focs artificials, un “flechazo”, i malgrat les seves diferències, tot indicava
que serien una parella ideal. Però no ha estat així. La seva relació no ha
funcionat i quan els veiem per primer cop, s’estan tirant els plats pel cap.
L’amor incondicional s’ha convertit en odi, les virtuts en defectes i els motius
per deixar-se es multipliquen fins a arribar a setanta-tres.
De la mà d’aquests personatges, descobrirem la història d’amor dels joves, des de l’enamorament inicial fins a la ruptura, passant per la convivència, les discussions i el dia a dia que mai no surt a les pel·lícules.
Tots quatre es veuran obligats a reflexionar sobre l’amor, el desamor,
el pas del temps i el valor de les segones oportunitats.
Una nova proposta del mateix equip de l’exitós musical “T’estimo, ets
perfecte, ja et canviaré”.

divendres

11
març

TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

2h

TEATRE MUSICAL

Preu
general:
25€

21€

-25 12€

+65 21€

FÒRUM

DE L’ESPECTADOR

Conversa amb
la Companyia en
acabar la funció

“Una comèdia musical que canta a la fi del conte de fades, “el final feliç”
no és tant el previsible de qualsevol història de “noi coneix noia” sinó que
forma part del pacte no escrit amb el públic”
Gemma Busquets - El Punt Avui
15
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TGN Big Band
amb Susana Sheiman
Presentació nou CD

dissabte

12
març

TEATRE
METROPOL

Direcció: Jordi Griso

20 h
Homenatge a Frank Sinatra!
La TGN és una Big Band professional que es va crear l’any 2013,
patrocinada des de l’Estudi de Música, i sota la direcció i arranjaments de
Jordi Grisó. En aquest concert es presentarà el nou disc fent un homenatge
als 100 anys del naixement de Frank Sinatra.

Durada

1h 15

MÚSICA

Preu general: 10€

Col·labora:
Estudi de Música

17
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divendres

Sant Andreu Jazz Band

18

2006-2016 · 10 anys!
Direcció: Joan Chamorro

març

TEATRE
TARRAGONA

Un somni fet realitat. L’important és el camí, no la meta
Deu anys d’il·lusió, de treball i de resultats màgics constatats en sis enregistraments en format CD i DVD i set discos sorgits en el si de la col·lecció
Joan Chamorro presenta protagonitzats per alguns dels joves talents de la
Sant Andreu Jazz Band: Andrea Motis, Eva Fernández, Magalí Datzira, Rita
Payés, Marc Martín, Joan Mar Sauqué i el projecte La Màgia de la Veu.
Més de 50 joves entre 7 i 20 anys han passat per l’orquestra.
La banda ha protagonitzat el documental Sant Andreu Jazz Band. A
Film About Kids and Music, dirigit per Ramon Tort, premiat arreu del món,
i ja ha trepitjat escenaris mítics com el Palau de la Música Catalana,
el Liceu i L’Auditori; també ha tocat en festivals fora de Catalunya
(Suïssa, Marciac, Aix-en-Provence, Torreilles, Châteauneuf-du-Faou,
Muel, Xàbia, Teulada i molts més) i ha estat acompanyada de grans
mestres del jazz com els saxofonistes Scott Hamilton, Perico Sambeat, Dick
Oatts, Jesse Davis, Scott Robinson, Luigi Grasso, Joel Frahm, els trompetistes Terell Stafford, Jon-Erik Kelsso, Ricard Gili, Josep Maria Farràs i Matthew
Simon, els trombonistes Wycliffe Gordon, Toni Belenguer, John Allred, els
clarinetistes Bobby Gordon o Kenn Peploswky i els seus col·laboradors habituals Ignasi Terraza, Josep Traver i Esteve Pi.

21 h
MÚSICA

Preu general:
16€ (platea)
15€ (amfiteatre)
(platea)
25 +65 15€
14€ (amfiteatre)

-

“He viatjat per tot el món i no havia vist res igual. Ara l’únic que puc fer és
tornar a Nova York a explicar-ho”
Ken Peoplowski
19
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Passió segons
Sant Mateu
de J. S Bach

dimarts
GRAN CO
NCERT DE
SETMANA
SANTA!

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
COR DE CAMBRA ANTON BRUCKNER
COR CIUTAT DE TARRAGONA
COR TYRICHAE DE TORTOSA
Marta Mathéu, soprano · Gemma Coma-Alabert, mezzosoprano
Roger Padullés, tenor · Xavier Mendoza, baix
Direcció: Xavier Puig

Una obra cabdal del repertori coral de tots els
temps. Impressionant concert de Setmana Santa
amb 170 músics en el marc majestuós de la
Catedral de Tarragona

22
març

CATEDRAL
TARRAGONA

21.30 h
MÚSICA

Preu
general:
20€
(sense
numerar)

17€

-25 12€

+65 16€

Coproducció de:
Orquestra Simfònica del Vallès
Cor Ciutat de Tarragona
Ajuntament de Tarragona
Amb la col·laboració de:

Martin Luter, pare de la reforma protestant, deixà dit que “la Passió de Crist
no hauria de representar-se en paraules o aparicions, sinó en la pròpia
vida de cadascú.” J.S Bach ho aconseguí amb l’obra que representà la
gran passió musical de la seva vida: La Passió segons Sant Mateu. Una
obra magna amb 2 orquestres i 3 cors, que t’il·lustraran musicalment
el relat de l’Evangeli, amb els recitatius dels diferents personatges
i els corals cantats en català per que puguis gaudir plenament de
l’obra. Una combinació efectiva i sobretot plena de gran música que va
esdevenir una de les primeres obres del redescobriment del compositor, i ha
constituït un dels pilars fonamentals de la música occidental.
21

març > juny 2016

PROGRAMACIÓ ESTABLE

divendres

Els Pets #trespuntzero
Gira de Cambra

DARRER C
ONC
DE LA GIR ERT
TRESPUN A
TZE
DE CAMB RO
RA!

Els Pets:
Lluís Gavaldà, veu i guitarra · Joan Reig, bateria i veus
Falin Càceres, baix · Joan Pau Chaves, teclats, guitarra i veus
Jordi Bastida, guitarra i veus
La Petita Gran Orquestra:
Ana Fernández, violí · Frederic Descargues, violí · Aroa Garcia, viola
Marçal Ayats, violoncel · Jaume Peña, trompeta i fiscorn · Oriol Cusó, saxos
Jordi Guasp, trompa

Els Pets celebren 30 anys i actuen per primera
vegada al Teatre Tarragona com a cloenda
de la Gira 3.0 de Cambra! Una experiència
i un concert que recordarem!

1

abril
TEATRE
TARRAGONA

21.30 h
MÚSICA

Preu
general:
23€

19€

-25 19€

+65 20€

-12 16€

Sembla que fos ahir. Sembla que fa dos dies del primer concert d’Els Pets que
vam veure. Dos dies que s’han anat allargant fins avui, deixant que ens facin
companyia mentre tastem primers amors i primeres festes, de nits inoblidables.
Oblidant maldecaps a base de cançons d’aquelles que només saben fer ells,
de les que et fan pensar i ballar al mateix temps. Els Pets fan 30 anys dalt dels
escenaris i per celebrar-ho surten a la carretera amb un espectacle
nou on la Banda de Constantí es reforça per primer cop i de manera
estable per una secció de corda i vent: La Petita Gran Orquestra. Amb
aquesta secció reduïda el grup vol defugir molt conscientment de lectures en
clau simfònica per anar a buscar nous colors musicals que embolcallin les
cançons de sempre i d’alguna d’oblidada. Una oportunitat de gaudir
dels Pets abans de la seva parada indefinida fins al seu proper projecte!
23
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diumenge

Trau juga amb els
clàssics del pop

3

abril

Amb la col·laboració de Lluís Gavaldà

estrena
El grup revelació de l’any en un espectacle
dissenyat per al públic familiar. Compartireu amb
els vostres fills els clàssics del rock and roll!
Si vas créixer escoltant els Beatles, Els Kinks, els Beach Boys, o els
Who i has encomanat aquesta passió als petits de la casa, aquest és
l’espectacle de la vostra vida.
Amb la col·laboració del Festival Minipop arriba a Tarragona aquest concert dissenyat específicament pel públic familiar. Prepareu-vos per reviure l’essència del rock and roll i compartir amb els vostres fills un matí
de diumenge únic en un escenari ben especial.
Al finalitzar el concert podràs fer el vermut mentre participes del Taller Creatiu “Yellow Submarine”, on podràs customitzar a la teva manera imatges
icòniques de la dècada dels 60.
•
•
•

Espectacle adaptat a oïdes sensibles
Es recomana venir vestit dels anys 60
Pàrking de cotxets, canviadors i zona de
descans by Tecletes Tarragona

TEATRE
TARRAGONA

12 h
Durada

55’ concert
30’ taller

CONCERT
+ TALLER CREATIU

Preu general: 7€
(Menors de 3 anys gratuït)

GUANYADORS DEL
SONA 9

Edats recomanades:
per a tots els públics

Col·labora:
Festival MiniPop
Suport de:
Tecletes
Producció:
Rusc Produccions
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Romeu i Julieta
de W. Shakespeare

2 dies
2 funcions

dissabte i diumenge

estrena

PROJECTE INGENU
Direcció: Marc Chornet Artells
Amb: Carlos Cuevas, Clàudia Benito, Alba José, Neus Pàmies, Roser Tàpies,
Rosa Serra, Clara de Ramon, Xavier Torra, Toni Guillemat i Martí Salvat

La més gran història d’amor mai explicada,
interpretada per dos dels actors joves del
moment. Imprescindible! Després de l’èxit de
Hamlet torna el Projecte Ingenu
Romeu i Julieta és la història d’un primer, i últim, amor. La història de
dos joves per desprendre’s del llegat d’odi que no els deixa estimar,
que no els deixa estimar-se. Quan es coneixen, l’amor dels ingenus Romeu i Julieta és pur, complet, absolut. Aquest goig només dura un instant. El
moment de saber que el seu amor estarà condicionat per l’odi entre les
seves famílies és l’inici d’un destí fatal que acaba amb la mort dels amants.
L’herència els assassina. Romeu i Julieta és la història de la impossibilitat
de desprendre’s del propi llegat. Després d’abordar Hamlet (que també
va fer aturada a Tarragona), Projecte Ingenu insisteix amb l’obra Shakesperiana amb un muntatge dirigit per Marc Chornet i protagonitzat per
Carlos Cuevas i Clàudia Benito.

9 i 10
abril

TEATRE
TARRAGONA

21 h dissabte
18 h diumenge
Durada

2h

TEATRE

Preu
general:
25€

21€

-25 12€

+65 21€

FÒRUM

DE L’ESPECTADOR

Conversa amb
la Companyia en
acabar la funció del
diumenge 10 abril
Col·labora:
LA NAU IVANOW
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Paco Enlaluna
Besarse de risa
Presentació del disc i primer concert de la gira europea.
20è aniversari del primer disc.

dissabte

16
abril

TEATRE
TARRAGONA

Paco Enlaluna més còmic que mai, tan emotiu
com sempre! I acompanyat d’una banda de
músics de referència, col·laboradors inesperats
i una posada en escena, com sempre, sorprenent!
Músic, showman i guionista, Paco Enlaluna desplega totes les seves
facetes en un espectacle amb monòleg, cançó d’autor, paròdies,
improvisació i una gran complicitat amb el públic. Acompanyat d’una
banda de músics de referència, col·laboradors inesperats i una posada en
escena, com sempre, sorprenent.

21.30 h
Durada

1h 30

MÚSICA

Preu general: 10€
(amb l’entrada,
CD de regal)

29

març > juny 2016

PROGRAMACIÓ ESTABLE

La música aquàtica vista
per Massimo Spadano
ORQUESTRA CAMERA MUSICAE
Violí solista i director: Massimo Spadano

Música exultant per a un convidat polièdric.
Tres en un. No us ho perdeu!
Simfonia núm. 49 “La passione”..............................................................Haydn
Concert per a violí i orquestra núm. 1, KV 207....................Mozart
Música aquàtica, HWV 348......................................................................Handel
Especialitzat en el repertori barroc gràcies a col·laboracions d’autèntic luxe amb formacions com Ensemble Zefiro o Orfeo 55, així com
a través de la creació d’una formació pròpia destinada a abordar el repertori clau de l’època (Camerata Anxanum), el violinista i director Massimo
Spadano ha destacat al llarg de l’última dècada com un dels concertinos més sòlids de l’estat espanyol gràcies a la tasca que desenvolupa
a l’excel·lent Orquestra Simfònica de Galícia. Tot i així, el músic italià no ha
parat de desplegar projectes cambrístics d’alt nivell així com col·laboracions amb solistes i grups de cambra d’autèntica referència.
Spadano és el convidat de l’Orquestra Camera Musicae en un programa que permetrà copsar-ne tres facetes: la de concertino-director,
donant joc a d’altres solistes de l’orquestra i que cristal·litzarà en la referencial Música aquàtica de Handel; la de director alla manera tradicional en
la composició de Haydn ‘La passione’ i, per últim, la de solista en l’excepcional Concert per a violí i orquestra núm. 1 de Mozart.

diumenge

17
abril

TEATRE
TARRAGONA

18.30 h
MÚSICA

Preu
general:
15€

13€

-25 10€

+65 13€

Coorganitzat amb:
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Ser-ho o no

Per acabar amb la qüestió jueva
de Jean Claude Grumberg
Dramatúrgia i direcció: Josep Maria Flotats
Amb: Josep Maria Flotats i Arnau Puig

Una obra mestra dirigida i interpretada
pel gran Josep Maria Flotats

divendres

22
abril

TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

1h 20

TEATRE

Dos veïns es troben sovint al replà de l’escala. Què pot arribar a passar quan l’un descobreix per internet que l’altre és jueu? Una comèdia
signada per un dels autors tràgics francesos més còmics de la seva generació, dirigida i interpretada per Josep Maria Flotats.
Ser-ho o no és una obra construïda a partir d’un pretext que consta
d’unes converses entre dos veïns d’una mateixa escala, d’horitzons,
coneixements i creences antagònics. I en el curs d’aquestes converses, hi
palpita d’una manera subjacent el tema de la identitat, com el verb del títol
ja indica: la identitat col·lectiva i sobretot la personal, junt amb la tolerància.
Temes recurrents en tota l’obra de Jean-Claude Grumberg, que –ancorada
en la immediata actualitat– evoca sempre la memòria històrica per discernir la
violència o l’absurd del present. Teatre polític en clau de comèdia.

Preu
general:
26€

22€

-25 12€

+65 22€

“...una reflexión llena de ironía y mala leche, pero también amasada con
mucha sabiduría y humanidad. Una mirada cómplice sobre la tribu (bien, las
12 tribus) hecha desde dentro con una perspicacia y un sentido del humor
que superan largamente los de un Woody Allen.”
Jacinto Anton, El País
33
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Ballem!

DIA INT
ERNA
DE LA D CIONAL
ANSA

IT DANSA
Direcció: Catherine Allard. Amb: Javier Ara, Elia Bàguena, Wilson Baptista,
Jesús Benzal, Clàudia Bosch, Patrick Cabrera, Katherine Collings, Andrei Drejc
Derganc, Raphael Philipe Damasceno, Mari Ishida, Enrique López, Maria
Maestre, Rina Murakami, Luis Jerónimo Ruiz, Rosa Schipperijn, Blanca Toslá
Alumnes en pràctiques: Inés Ruiz i José Blanco

L’immens plaer de la millor dansa, amb una
companyia excel·lent i un programa de luxe!
- Un ballo, de Jirí Kylián, qui descriu la seva coreografia com el fet de “ballar
una música, res més”. La considera un exercici de musicalitat i sensibilitat entre
una parella home-dona.
- Wad Ras, de Montse Sanchez i Ramón Baeza, és el nom de la presó de dones de Barcelona; una imatge real i irreconeixible, una microsocietat on els
sons del flamenc són presents.
- Minus 16 d’Ohad Naharin, recorre músiques que passen pel cha-cha-cha,
el mambo o cançons populars d’Israel.
IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre és un projecte creat el 1996 per
l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, la direcció artística del qual és a
càrrec de Catherine Allard, formada com a ballarina al Nederlands Dans Theater
i a la Compañía Nacional de Danza. La principal missió de la companyia és proporcionar als graduats en dansa oportunitats de pràctica professional de dos anys
-el temps que dura el postgrau- amb coreografies de destacats artistes i amb un
programa d'actuacions al circuit teatral. La companyia, integrada per un màxim
de 18 ballarins-becaris seleccionats mitjançant audició pública, ha estrenat
coreografies tant de joves com de reconeguts creadors, aconseguint un repertori molt divers que demostra que la dansa contemporània viu un moment
creatiu apassionant, amb una redefinició constant dels seus codis expressius i
un enriquidor apropament a altres llenguatges artístics. Entre les grans figures de
la coreografia que han format part del repertori de la companyia, podem recordar
noms com Jirí Kylián, Ohad Naharin, Rui Horta, Nacho Duato, Ramon Oller, Toni Mira, Jo
Stromgren i Stijn Celis. Pel que fa als joves talents que IT Dansa ha difós al nostre país,
destaquen Petr Zuska, Gustavo Ramírez, Uri Ivgi, Rafael Bonachela i Alexander Ekman.

divendres

29
abril

TEATRE
TARRAGONA

21.30 h
DANSA NEOCLÀSSICA
I CONTEMPORÀNIA

Preu
general:
15€

13€

-25 12€

+65 13€

FÒRUM

DE L’ESPECTADOR

Conversa amb
la Companyia en
acabar la funció
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El silenci d’Hamelin
FARRÉS BROTHERS I CIA.

dissabte

30

Autor i director: Jordi Palet
Amb: Olalla Moreno, Jordi Farrés i Pep Farrés

abril

Què passaria si al conte del famós flautista
hi hagués una nena sorda?

12 h

TEATRE
METROPOL

Durada

La Clara i el Bruno són germans. Són dos dels nens que van viure allò que
va passar a la ciutat d’Hamelín. Ara ja són grans, i un personatge estrany
els ha demanat d’explicar-ho de nou. De vegades cal tornar al passat per
posar les coses a lloc.
A “El silenci d’Hamelin” es capgira l’argument tradicional afegint-hi
un personatge que no hi sent. Això permet parlar dels avantatges de
tenir desavantatges, de les altres capacitats. I dóna joc per crear
una intriga nova a partir d’una història vella, posant èmfasi en el punt
de vista a l’hora de narrar l’acció.
A través de la sordesa de la Clara es vol posar de relleu els silencis que
s’amaguen en aquest món nostre. Un món sorollós i cridaner, però farcit de
coses que no es diuen, fets que s’amaguen, gent que no calla però no diu
res... i persones que hi senten, però no escolten.
A part de tot això, també es vol que l’espectacle sigui un al·legat a favor
de la comunicació no verbal, l’expressió del cos i la patxanga com a modus
vivendi.
Una excel·lent companyia de teatre familiar que aquesta temporada també
podem veure al Teatre Nacional de Catalunya amb l’espectacle Tripula.

50 min.

TEATRE

Preu general: 7€
(Menors de 3 anys gratuït)
Edats recomanades: a
partir de 6 anys, incloses
les persones sordes
En el marc de:

Producció:
Sylvie Lorente
Col·labora:
Ass. Cultural de Granollers
Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya
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Pic-Nic

de Fernando Arrabal

dissabte

escena
tarragon
a

AMANIDA TEATRE (ONCE TARRAGONA)
Directora: Núria Garcia
Amb: Carmen L. Garcia, Antonia Saladié, Montserrat Ruiz,
Rafaela Perez, Carlos Martinez i Rafaela Roldan

Pic-Nic, una comèdia absurda com les guerres
El matrimoni Tépan decideix anar a la guerra a visitar al seu fill Zapo, un
soldat, i proposar-li un diumenge de camp a primera línia de foc. El Pic-nic
s´anima quan apareix Zepo, un soldat de l´altre bàndol.
Amanida Teatre, grup de l’ONCE que malgrat el seu llarg recorregut encara hi poden haver amants de l’escena tarragonina que no
coneixen la seva bona factura, recupera aquest humorat al·legat
antibel·licista de 1962, de l’inclassificable Fernando Arrabal.

30
abril

TEATRE
METROPOL

21 h
Durada

1h

TEATRE
Entrada gratuïta
amb recollida prèvia
d’invitació

AMB SERVEI
D’AUDIODESCRIPCIÓ

En el marc de:

Col·labora:

39

març > juny 2016

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Godzilla eats
Tarragona!
Una tarda de cinema amb la Banda!

diumenge

estrena

tots els
públics

BANDA UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA
Obres de E. Whitacre, J. Williams, A. Silvestri, D. Arnold, D. Elfman i B. Tyler
Direcció: Oscar Miguel Losada

1

maig
TEATRE
TARRAGONA

19 h
Durada

Gaudeix d’una autèntica tarda de cinema amb la
Banda! Viu una fantàstica aventura musical i
visual amb música i projecció d’imatges

1h 30

MÚSICA

Preu
general:
10€

-25 8€

+65 8€

De les profunditats del mar Mediterrani emergeix un gran monstre davant la
costa tarragonina. És Godzilla i està disposat a arrasar amb tot allò que se
li posi al davant. La Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona, de
la mà dels superherois més agosarats de la història del cinema, ens
proposa viure una aventura musical i visual que ens transportarà al bell
mig de l’acció per tal de vèncer les “forces del mal”. Una autèntica tarda de
cinema amb la Banda!

Col·laboren:
Ajuntament de Tarragona
Mutua FIATC
Fundació Mútua Catalana
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Pascal Comelade
Pascal Comelade, piano · Iván Telefunken, guitarra
Lionel Limiñana, guitarra · Roger Fortea, baix · Oriol Luna, bateria

Pascal Comelade, el geni del llenguatge musical
minúscul, torna al Metropol, acompanyat de Lionel
dels francesos The Limiñanas i de músics de casa com
el vallenc Iván Telefunken (de Don Simón y Telefunken)
Pascal Comelade (Montpellier, 1955) s’ha guanyat un espai en les
enciclopèdies de la música. Per crear un llenguatge musical propi:
ultraminimal, postmodern i tradicional, deudor de les seves influències al mateix temps que personal. I també per la seva producció prolífica:
una discografia que suma ja una seixantena de treballs -entre ells col·laboracions amb PJ Harvey, Albert Pla, Robert Wyatt, Sisa, Cathy Claret, Richard
Pinhas, Pau Riba, Enric Casasses...- i que el converteix en un artista difícil
d’aprehendre.

divendres

6

maig
TEATRE
METROPOL

21.30 h
Durada

1h

MÚSICA

Preu general:
17€ (platea)
15€ (amfiteatre)

-25 10€

Una d’aquestes últimes col·laboracions ha sigut amb The Limiñanas, una potent banda de rock de Perpinyà que al seu torn ha col·laborat amb Primal
Scream, Jack White, Franz Ferdinand i membres de Bauhaus.
“Canciones en general cortas y de instrumentación espartana, por las que
campan a sus anchas la psicodelia, el fuzz rock, la música surf y el folk mediterráneo, que están plagadas de referencias cinematográficas y guiños
a los viejos héroes musicales y que no escatiman a la hora de esparcir ese
particular sentido del humor que gasta Comelade“
Blisstopic
43
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Premis Literaris
Ciutat de Tarragona
Acte de Lliurament
En homenatge a l’escriptora Olga Xirinacs,
amb motiu del seu vuitantè aniversari
Tal com ja es va anunciar en l’edició passada, l’acte de lliurament dels
Premis Literaris Ciutat de Tarragona d’enguany anirà dedicat a l’escriptora
Olga Xirinacs, amb motiu del seu vuitantè aniversari.
La primera part de l’acte servirà per donar a conèixer els guardonats en aquesta vint-i-sisena convocatòria del cartell de premis.
Tres nous noms, d’entre els 326 presentats, s’afegiran, així, al llarg palmarès
d’aquest certamen.
L’homenatge a l’escriptora Olga Xirinacs constituirà la segona part
de l’acte, en el que constituirà un dels punts culminants d’un seguit
d’activitats programades per diferents agents culturals de la ciutat al
voltant de la personalitat i l’obra de l’escriptora tarragonina, principalment
durant aquesta Primavera. Acte dirigit per Marc Chornet.
El mateix dia, al vestíbul del Teatre Metropol, veurem l’exposició Lletres Llegades, produïda per la Casa de les Lletres, en què es podrà
visualitzar una part de l’obra de l’escriptora tarragonina i el reconeixement que ha obtingut.

dissabte

7

maig
TEATRE
METROPOL

21 h
Entrada gratuïta
amb recollida prèvia
d’invitació

Organitzen:
Casa de les Lletres
(Ajuntament de
Tarragona),
Òmnium Cultural del
Tarragonès, Centre
de Normalització
Lingüística de
Tarragona
Produeixen:
Teatres de Tarragona
i Casa de les Lletres
Col·laboren:
Diputació de
Tarragona, Joieria
Blázquez, Angle
editorial, Cossetània
edicions i edicions
de 1984
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diumenge

Madama Butterfly

8

de Giacomo Puccini

maig

Text de Luigi Illica i Giuseppe Gioacosa,
basat en una obra teatral de David Belasco
Amb el suport de:

COR AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

Una de les òperes més estimades de Puccini.
Una de les òperes més estimades de Puccini, aquesta és una història
trista: la jove geisha japonesa Cio-Cio-San, de només quinze anys,
filla d’una família caiguda en desgràcia, es casa, en una cerimònia
falsa, amb un jove i atractiu oficial de la marina nord-americana: el
lloctinent Pinkerton. La noia n’està enamoradíssima, però per ell és una
manera de passar el temps i fer menys avorrida la seva estada al Japó. No
obstant això, ell marxa tot prometent a la noia, Madama Butterfly com ell
l’anomena, que tornarà.
Els anys passen, Cio-Cio-San ha estat mare d’un fill de Pinkerton i encara el
segueix esperant ansiosament, cada dia. Ella es considera americana i legítima senyora Pinkerton, encara que tothom li aconsella que toqui de peus
a terra. Ella s’hi nega. Un bon dia, Pinkerton torna. Butterfly està boja d’alegria però ell arriba amb la seva dona americana, Kate, per emportar-se
el fill perquè s’eduqui en els Estats Units. Cio-Cio-San, trencada pel dolor,
es lleva la vida tot practicant el suïcidi ritual japonès, per salvar l’honor.
Un dels finals d’òpera veritablement més colpidors de tot el repertori.

TEATRE
TARRAGONA

18 h
ÒPERA
Òpera en tres actes
(Sobretitulada en
català)

Preu general:
47€/51€

-25 +65

42€/46€

FÒRUM

DE L’ESPECTADOR

4 de maig, a les 19.30h.
A l’Antiga Audiència
Conferència introductòria a càrrec de Josep
M. Rota. Entrada lliure.
Mateix dia de la funció:
8 de maig, a les 17h.
Breu introducció, resum
argumental i descripció
de veus i personatges
a càrrec de Josep M.
Rota. Entrada lliure.
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Panorama des del pont
d’Arthur Miller

Direcció: Georges Lavaudant
Adaptació: Joan Sellent
Amb: Eduard Fernàndez, Jordi Martínez, Mercè Pons, Marina Salas,
Marcel Borràs i Pep Ambrós

divendres

13
maig

TEATRE
TARRAGONA

21 h
Una història d’amor, obsessió i venjança,
amb un repartiment estelar!
L’any 1955, deu anys després del desenllaç de la Segona Guerra Mundial,
la immigració il·legal és una realitat generalitzada als Estats Units. Eddie
Carbone, un honrat treballador d’origen italià, viu obsessionat per
la passió devastadora que sent per la seva neboda, a la qual van
recollir ell i la seva esposa quan la noia va quedar òrfena. Una situació insostenible que el superarà i el durà a trair la família i a trencar la llei
de silenci establerta entre els treballadors, majoritàriament immigrants, del
port de Nova York.

Durada

2h

TEATRE

Preu
general:
26€

22€

-25 12€

+65 22€

FÒRUM

DE L’ESPECTADOR

Conversa amb
la Companyia en
acabar la funció

“La posada en escena del director Georges Lavaudant la fa tan entenedora que és difícil que els espectadors s’oblidin mai més de què hi vol reflectir
Arthur Miller”
Andreu Sotorra
49
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divendres

Sartine, “rei” de París
de Carles Marquès

ORQUESTRA CAMERATA XXI
Direcció musical: Xavier Blanc
Direcció d’escena: Marc Chornet
Ricard Ferré, intèrpret
Marta Mathéu, soprano · Dani Espasa, clavicèmbal
Marta Cardona, Xavier Blanc, Albert Carbonell,
David Blay i Mario Lisarde, músics

estrena

20
maig

TEATRE
TARRAGONA

21.30 h
Durada

1h 20

TEATRE / MÚSICA

L’home més poderós de França i l’autèntic
“rei” de París en època de Lluís XV.
Una història i un espectacle de teatre
i música que us sorprendran!
Imagineu-vos un polític francès de finals del segle divuit, poderós
com Richelieu, Fouché o l’actual Manuel Valls. Un polític amb llums i ombres, hàbil, culte i intrigant, l’autèntic “rei” de París en època de Lluís XV. Com
a cap de la policia de la ciutat, sabia tot, tot, el que passava a carrers i
salons (inclosos amors i “relacions perilloses”) i cap músic, com ara Mozart,
podia tocar sense el seu permís. “L’home més ben informat de França” va
ser el primer en fugir de la Revolució, deixant un o dos morts al darrere, en mans dels que el buscaven a ell. I va anar a morir a Tarragona.
Per què Tarragona? us preguntareu. Potser perquè havia nascut a Barcelona? O hi havia raons ocultes? Ens ho explicarà ell mateix, amb la millor
música del seu temps, un temps de revolució musical. Us presentem tot
un personatge: Anton de Sartine.

Preu
general:
15€

13€

-25 10€

+65 12€

Producció:
Fundació Camerata XXI
Col·laboració:
Fundació Mutua Catalana
Repsol
Diputació de Tarragona
Beep Informàtica
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Ozom
Mag Lari

1 diA
2 funcions

diumenge

tots els
públics

Direcció: Josep Maria Lari i David Pintó
Intèrprets: Mag Lari, Albert Obach, Òscar Soto i Dani Corrales

Una posada en escena espectacular que
sorprendrà a tots els públics! Un homenatge als
quatre mags més importants de la història!
Ozom és la nova gran producció del Mag Lari després de l’èxit aconseguit amb Splenda. Un espectacle per a tothom i no només per a
públic familiar. Més de 105.000 espectadors van gaudir d’Splenda, estrenat al 2011 i exhibit durant tres temporades. El muntatge va rebre el Premi
Butaca de Catalunya al Millor espectacle familiar en la XVIIIa edició del
certamen.
A Ozom, el Mag Lari fa de mestre de cerimònies d’un espectacular
cabaret màgic en què no només sorprendrà l’audiència amb el seu
especial estil de fer màgia, sinó també amb una trepidant metamorfosi de personalitats. A Ozom el Mag Lari no actua sol, l’acompanyen
quatre amics que són estrelles del món de la màgia.
Ozom és un espectacle apte per a tota la família. Grans i petits seran
testimonis d’il·lusions, aparicions i desaparicions en directe, i presenciaran trucs d’escapisme i caixes impossibles.
Ozom comptarà també amb la participació de l’actor Pere Arquillué, que
farà una col·laboració molt especial al llarg de l’espectacle.

22
maig

TEATRE
TARRAGONA

12 i 18 h
Durada

1h 30

MÀGIA

Preu
general:
22€
(-16 anys:
18€)

19€

-25 19€

+65 20€

Edats recomanades:
a partir de 6 anys

53

març > juny 2016

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Las Minas Puerto Flamenco
Director: Aurelio Solana
Bailaores/a: Yolanda Osuna, Eduardo Guerrero i Amador Rojas
Cantaores/a: Gema Jiménez, Manuel Soto i Bernardo Miranda
Guitarristes: José Tomas Jiménez i Ramón Amador
Instruments de vent: Óscar de Manuel · Percussió: Manuel Plantón

Un Musical Flamenc carregat de sensibilitat,
imatge, posada en escena, ball, percussió,
guitarra, flauta i molts cantes. Figures guanyadores
del Festival del Cante de Las Minas amb un talent
que et captivarà!
Amb més de cinquanta anys d’història, el Festival Internacional de Cante de las
Minas és una de les cites més importants del món del Flamenc. Las Minas Flamenco
Tour sorgeix en l’any 2012 com una iniciativa d’internacionalització per portar el
flamenc pels cinc continents, a més d’organitzar gires per Espanya. Són deu artistes
en l’escenari, cadascun dels principals, és figura en la seva especialitat. No
es tracta d’un espectacle a l‘ús, és un espectacle singular, non-stop, en el
que els participants interactuen uns amb els altres. Així, el Cante, està acompanyat de les Guitarres, que actuen conjuntament amb el ball i la percussió,
flauta flamenca i el cajón, ininterrompudament. Un show carregat de sensibilitat
i imatge; un viatge per la història del Flamenc que ha passat pels Ports d’Espanya interactuant amb les músiques dels Ports del món.

divendres

27
maig

TEATRE
TARRAGONA

21.30 h
Durada

1h 30

FLAMENC. DANSA I MÚSICA

Preu
general:
23€

19€

-25 16€

+65 19€

10 artistes a escena!
Patrocina:
Acciona
Iberia
Ership
Col·labora:
Puertos del Estado

“Las Minas Puerto Flamenco es un espectáculo brillante y de gran elegancia,
con la capacidad de emocionar a los aficionados al género y de atrapar a
aquellos que, por primera vez primera, se aproximan al flamenco”
Sagrario Franco Malvar - Presidenta de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía
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Quartet Mèlt
Veus: Magalí Sare, Ariadna Olivé,
Oriol Quintana i el tarragoní Eloi Fort

2 dies
2 funcions

dissabte i diumenge

tots els
públics

GUANY
ADORS
DEL
“OH HA
PPY DA
Y”
DE TV3

El “fenomen” Mèlt ha entusiasmat grans i
petits i està arrasant allà on va. Ara pots
emocionar-te i gaudir-los de ben a prop amb
el seu nou espectacle! Tot un luxe
Quartet Mèlt és un grup vocal jove creat el 2012 i format Magalí Sare,
Ariadna Olivé, Eloi Fort i Oriol Quintana. Amb l’objectiu de gaudir de
la música, Quartet Mèlt treballa amb un ampli i variat repertori que
abasta des d’obres de música antiga fins a temes moderns. El quartet
ha ofert concerts en diversos punts del territori català i ha participat en
diversos festivals tant nacionals com internacionals.

11 i 12
juny

TEATRE
TARRAGONA

21 h dissabte
18 h diumenge
MÚSICA

Preu
general:
15€

13€

-25 12€

+65 13€

BANDA EN DIRECTE!

El Quartet Mèlt estarà acompanyat, en el concert que podrem veure
al Teatre Tarragona, per una banda de tres músics, amb bateria,
guitarra i baix.
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Somni d’una nit d’estiu
de W. Shakespeare

FABULAE TARRACONENSES

2 dies
2 funcions

Direcció: Miquel Àngel Fernàndez
Traductor: Salvador Oliva
Amb: Josep M. Tuset, Viviana de Salvador,
Josep M. Piñol, Jesús Calvo, Anna Plaza,
Alberto Esparza, Robert Rodríguez, Marta Antolín,
Jordi Reverté, Cristina Masdeu i Òscar Solé

escena
tarragon
a

estrena

dissabte i diumenge

18 i 19
juny

TEATRE
METROPOL

21 h dissabte
18 h diumenge
Durada

1h 55

TEATRE

És divertit que el que veus no tingui ni cap ni peus!
Oberon i Titània, esperits de la natura i reis de les fades, han trencat
la seva harmonia matrimonial. I aquesta discussió transforma allò previsible en imprevisible. La naturalesa ha embogit i els humans es troben
sotmesos pels seus embats capriciosos. Si no ets un esperit, quedat a casa
quan s’amaga el sol, perquè quan arriba la nit s’obren les portes del regne
de les fades. Ja estàs avisat, però si no fas cas, vés amb compte, perquè et
pots trobar atrapat en un somni màgic.
Somni d’una nit d’estiu (1595) és la primera obra mestra que va escriure Shakespeare. Una trama elaborada, la força poètica i la riquesa de personatges la fan enginyosa i excepcional. Amb aquest
tercer treball conjunt, Fabulae Tarraconenses i el director Miquel Àngel
Fernández, volem afegir-nos a la commemoració del 400 aniversari de la
mort de William Shakespeare, que va esdevenir un 23 d’abril de 1616 a
Stratford-on-Avon. És per aquest motiu que hem passat de la tragèdia a la
comèdia i es canvia la Roma mítica de Juli Cèsar o Titus Andrònic per una
Atenes eclèctica, divertida i màgica reinventada per Shakespeare.

Preu
general:
12€

-25 10€

+65 10€
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Zona Drama

Cicle de lectures dramatitzades
Una nova temporada arriba al Teatre El Magatzem el cicle Zona Drama, una iniciativa
de la Casa de les Lletres i l’Escola de Lletres
de Tarragona amb l’objectiu principal de
donar visibilitat a autors de la nostra zona.
Als noms de Carles Marquès, Magí Sunyer,
Albert Pijuan i Lurdes Malgrat, s’afegeixen en aquesta ocasió els de Francesc
Cerro i Sergi Xirinacs, dos autors amb
molta trajectòria escènica a Reus i Tarragona, respectivament.

Francesc Cerro

Organitzen: Casa de les Lletres i Escola de Lletres
Col·labora: Cooperativa Obrera Tarraconense
ENTRADA GRATUÏTA
Més info a: lletres.tarragona.cat
PROGRAMACIÓ ESTABLE

Sergi Xirinacs

Dijous, 12 de maig

Dijous, 2 de juny

DUES TRIES de Francesc Cerro

FAMÍLIA de Sergi Xirinacs

Direcció: Francesc Cerro

Direcció: Carles Bigorra

Dues tries de Francesc Cerro aplega dos textos
breus del dramaturg i director d’escena reusenc,
a través de les quals pretén establir un joc de
miralls dramatúrgic confrontant dues peces que
ens parlen de la Revolució i dels seus efectes
col·laterals (solitud, poder, violència, mentida,
llibertat, etc.).

Comèdia trepidant que, a través d’una família
de la burgesia catalana, ens descobreix totes les misèries de la societat contempoània.
El pare és un prohom condecorat pel Govern
i és a l’hospital en coma irreversible. Això és motiu de trobada urgent dels quatre fills, tots ben
situats en els mons de la política, els negocis
i l’Administració, on manifesten les seves divergències de tota mena, amb retrets personals i
maquiavèl·liques estratègies de futur, fins al punt
gairebé del trencament. Finalment l’Esperit del
Clan, òbviament mafiós, s’imposa, a benefici del
País i, naturalment, de la butxaca familiar. Sergi
Xirinacs prossegueix, amb aquesta obra, la seva
trajectòria teatral de més de quaranta anys i hi
manté intacte el seu esperit crític.

A les 20h. Teatre El Magatzem
ENTRADA GRATUÏTA

Invertint la temporalitat de l’acció i per via dos
llenguatges teatrals molt diferents –la tragicomèdia i l’assaig-, ens planteja els següents dilemes: És la violència d’estat una eina legítima
per a preservar la correcció i legitimitat d’un
sistema? Què hi ha d’irracional en un fenomen
social -aparentment racional-, com la Revolució? És la radicalitat l’actitud necessària per a
preservar l’esperit revolucionari? És la Revolució
un instrument necessari i final per tornar la llibertat al poble, o simplement és una eina provisional i transitòria per a sanejar una societat?
Dues reflexions sociopolítiques i humanes que
ens permeten mesurar el sentit de les accions
dels subjectes actius i passius que participen en
una Revolució, esdevenint alhora, una revisió en
clau tragicòmica dels límits del poder i dels límits
de les ideologies.

A les 20.30h.Teatre El Magatzem
ENTRADA GRATUÏTA
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Música per a tothom
La millor música clàssica a l’abast de tothom

Programació estable de música clàssica, amb incursions en d’altres estils musicals, tant
per als socis de l’entitat com per al públic en general. Aquest cicle està organitzat per
Joventuts Musicals de Tarragona en conveni amb l’Ajuntament de Tarragona.
Preu: 12€ (sense numerar) ·

-12 15% descompte

Més info a: www.joventutsmusicals.cat/tarragona

Dm. 8 març, 20h

Dm. 15 març, 20h

Dm. 5 abril, 20h

Teatre Metropol

Teatre Metropol

Teatre Metropol

Andrea Amador, violoncel
Carlos López, piano
Obres de: Brahms, Bach, Couperin i Beethoven

DE LA CLÀSSICA AL JAZZ

REMEMORANT
PAU CASALS

PROGRAMACIÓ ESTABLE

XAVI DE LA
TRIO ARUTIUNIAN
SONORES
SALUT QUARTET COMBINACIONS
Juan Pardo, clarinet · Luis Peña, violí
Val, piano
& ÀGORA BRASS Laura
Obres de: Schumann, Katxaturian i Arutiunian

Dm. 12 abril, 20h

Dm. 10 maig, 20h

Dm. 14 juny, 20h

Teatre Metropol

Teatre Metropol

Teatre Metropol

VIATJANT AMB EL
BLOOMING DUO

Esther Pinyol, arpa
Ferran Carceller, marimba
Obres de: Verzini, Castani, Rosauro, Serafini, Koetsier, Ravel, Albéniz i Gasull

MARIA MIRÓ, soprano
ANNA CREXELLS, piano
MESTISSATGE LÍRIC
Obres de: Toldrà, Granados, Montsalvatge, Ravel i Delibes

Dm. 7 juny, 20h
Teatre Tarragona

LLUÍS GRANÉ, piano

Dm. 3 maig, 20h

Granados: Goyescas

ÀGORA BRASS
ENSEMBLE
METALL I PERCUSSIÓ
Obres de: R. Strauss, Gabrieli, Bach, Mozart,
Holst i Di Lorenzo

Dm. 21 juny, 20h
Teatre Metropol

HALIR TRIO

Obres de: Granados i Dvořák
E. García, violí · J. Podolská, violoncel
V. Macha, piano

Teatre Metropol

LE PETITE ÉCURIE
FLAUTES HISTÒRIQUES
Teresa Galceran, flauta I · Joan Bosch,
flauta II · Marisa Badia, flauta III · Laia
Saperas, flauta IV
Obres de: Von Dittersdorf, Graf, Reicha i
Telemann

+CONCERTS per a tothom

· INCLOSOS EN AQUEST PROGRAMA

Ds. 5 març, 21h. Teatre Tarragona

Dg. 17 abril, 18.30h

EL RÈQUIEM DE FAURÉ I LA
QUARTA DE TXAIKOVSKI

Teatre Tarragona

Dm. 22 març, 21.30h. Catedral

PASSIÓ SEGONS
SANT MATEU

LA MÚSICA
AQUÀTICA VISTA
PER MASSIMO
SPADANO
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XXII FESTIVAL DIXIELAND
DE TARRAGONA

Amb el
patrocini
de:

A Tarragona... és temps de Dixie!
Del 16 al 20 de març la 22a edició del Festival
Internacional Dixieland de Tarragona dóna la benvinguda
al bon temps i a la música swing i jazz amb veu i sonoritat
europea de la primera meitat del segle XX.
Vibra amb la música de la Sant Andreu Jazz Band, Marina &
The Kats, Matthieu Boré, Potato Head Jazz Band... més de
80 actuacions de música en viu, bandes i big bands, vermuts,
sopars, ball...
Consulta tot el detall de la programació a:
www.dixieland.tarragona.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE

ECLÈCTIC FESTIVAL
ARTS ESCÈNIQUES DES DE LA DISCAPACITAT
Del 22 d’abril a l’1 de maig - 5a edició
ENRIQUIM L’ART
Teatre, dansa integrada, espectacle familiar, concerts, màgia, tallers, musicals, accions poètiques,
titelles, novetats audiovisuals i més; una vintena
d’oportunitats per fer possible que des del fet de
la discapacitat obrim el focus de la nostra mirada,
enriquim l’art amb una aportació de cossos, de
maneres i de condicions vitals diverses, fent que
les exclusivitats no es basin en les exclusions.

AMB MATINALS EDUCATIVES. Una inesperada riquesa de grups amateurs i escolars en el
territori davant un públic estudiantil, provocant una mútua descoberta artística i humana entre escenari
i platea. Una singularitat de l‘Eclèctic en la que es vol aprofundir.

I EN COPROGRAMACIÓ AMB LA TEMPORADA:
Dissabte, 30 d’abril, a les 12h. Teatre Metropol
FARRÉS BROTHERS I CIA.

Dissabte, 30 d’abril, a les 21h. Teatre Metropol
PIC-NIC, de Fernando Arrabal
AMANIDA TEATRE (ONCE Tarragona)

+ INFO: pàgina 36 d’aquest llibret

Amb servei d’audiodescripció.
+ INFO: pàgina 38 d’aquest llibret

EL SILENCI D’HAMELIN

És una iniciativa de: Al Trot Teatre, Teatre Ganyotes, La Muralla Taller de Teatre,
Amanida Teatre i Ajuntament de Tarragona
Convoca: Ajuntament de Tarragona, departaments de Polítiques d’Igualtat i de Cultura

Més info a: www.tarragona.cat

Amb la
col·laboració
de
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ESCENA TARRAGONA
Dinamització i suport a la creació no professional
en els àmbits del teatre, la dansa i la música

escena
tarragon
a

Espectacles fets a casa nostra per tarragonins i tarragonines que dediquen part de la seva
vida diària a l’enriquiment personal a través del teatre, la dansa o la música i amb la voluntat
d’ensenyar a tots els públics espectacles sincers, divertits, molt ben fets i sobretot creats a
partir de la voluntat de compartir amb la ciutat l’estimació per la cultura en general.

Dissabte, 5 de març
A les 18.30 h. Teatre Metropol (Dansa)

FESTIVAL DE PRIMAVERA ESBART DANSAIRE
Accés lliure condicionat a l’aforament de la sala

Una trobada dedicada a la cultura tradicional i popular a través dels balls i danses que interpretaran els integrants d’aquesta Associació Tarragonina que durant tota la seva existència a ajudat a donar a conèixer els valors
que transmeten les tradicions de la nostra cultura a través d’una disciplina tant vistosa com la dansa.
Organitza: Esbart Dansaire de Tarragona

TARRAGONA: HI TENS UN PAPER

Diumenge, 15 de maig
A les 18.30 h. Teatre Metropol (Teatre)

LES CUNYADES
De Michel Tremblay
Adaptada i dirigida per Menuda Tapias
LES ESTUPENDES, grup de teatre de l’ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA CASA DEL MAR DE TARRAGONA
Accés a càrrec de la entitat organitzadora
Comèdia dramàtica, ambientada al barri del Serrallo als anys 60 del segle passat, que ens retrata la realitat de
les dones treballadores de l’època franquista, marcada per la religió i la repressió sexista. Dones autentiques,
exagerades, de portes endins en el seu mon íntim. Dones d’una època, el legat del que ara som. Tretze dones
convidades a enganxar cupons del “regalo comercial”, a la cuina d’una casa, que ens destaparan molts aspectes
de la nostra societat.
Organitza: Dones de Casa del Mar

Dissabte 2 de juliol
A les 20 h. Teatre Tarragona (Òpera)

ORFEU I EURÍDICE
De Christoph W. Gluck
Direcció: Manel Cubeles
Cor Xera TGN, Agrupació Musical de Cerdanyola del
Vallès, Cor Veus de Músic, Cor d'Ullastrell
Preu: 12 i 10 € (amfiteatre)

el Cor d'Ullastrell i el cor Tarragoní Cor Xera TGN
amb la Jove Orquestra de Cerdanyola i l'escola de
dansa de Balaguer ens interpretaran aquesta fantàstica òpera sota la direcció de Manel Cubeles.
Es realitzarà una xerrada prèvia amb explicació de
l’opera a càrrec de la periodista Rosa Massagué.
Organitza: Cor Xera TGN, Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès, Cor Veus de Músic, Cor d'Ullastrell

L'Orfeu i Eurídice és l'òpera més rellevant del compositor
Christoph Willibald Gluck. La tragèdia grega d'Orfeu, que
amb els seus cants haurà de baixar als inferns a rescatar
la seva estimada difunta. Orfeu podrà descendir a l'Hades per a rescatar-la, però amb l'única condició de no
mirar-la fins a estar sota els raigs del sol. 120 cantaires
dels cors de l'Agrupació Musical de Cerdanyola
del Vallès, el Cor Veus de Músic de Castelldefels,
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DIA INTERNACIONAL
DE LA DANSA
Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa,
el 29 d’abril, s’organitzen tot un seguit d’actes en
què participen ballarins de totes les edats, amb la
col·laboració de diverses entitats.
Organitza: Ajuntament de Tarragona.
Amb la col·laboració de: Associació per al Foment de la Dansa
de Tarragona (AFDT) i altres escoles de dansa de la ciutat.

TARRAGONA: HI TENS UN PAPER

Diumenge 24 d’abril. A les 18 i 20h. Teatre Tarragona

GALA DE DANSA. Associació per al Foment de la Dansa de Tarragona
Exhibició de dansa de les alumnes de les escoles Artis, Estudi de Dansa Montserrat, Escola Endantza i el Taller,
que ompliran el Tarragona de força i vitalitat en una mostra de diferents estils de dansa.
Preu: 3 €. Venda d’entrades: teatres.tarragona.cat i a les Taquilles del Teatre Metropol, en l’horari habitual.

Divendres, 29 d’abril. DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
A les 18 h. Balcó del Mediterrani

GRAN BARRA DE DANSA CLÀSSICA
AL BALCÓ DEL MEDITERRANI
Més de 150 alumnes de les escoles de dansa de Tarragona s’apleguen al balcó del Mediterrani per fer els seus
exercicis clàssics en una “barra excepcional”. L’acte estarà precedit per la lectura del Manifest del Dia Internacional de la Dansa.
A continuació… Assaig

obert d’IT Dansa (acte restringit a les escoles de dansa)

A les 21.30h. Teatre Tarragona

BALLEM! IT DANSA
Un ballo / Wad Ras / Minus 16 (+info a la pàg. 34 d’aquest llibret)
En acabar la funció...
FÒRUM
Conversa amb la Companyia			
DE L’ESPECTADOR

Diumenge 1 de maig. A les 12h. Parc del Francolí

EXHIBICIÓ DE DIVERSOS ESTILS DE DANSA
Alumnes i professores de dansa de diverses escoles de dansa de la ciutat ens oferiran coreografies de diversos
estils de dansa en els quals el cos és el principal protagonista.
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MOSTRA DE TEATRE JOVE
26 d’abril - 15 de juny / 21h
Coorganitzen: Grups de teatre jove,Tarragona Jove (Conselleria
de Joventut) i Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona
Accés lliure limitat a l’aforament de la sala.

Tota la informació a: www.tarragonajove.org

Aquesta programació representa un dels moments primordials per promoure el teatre amateur entre la
població jove, tant pel seu paper socialitzador i de desenvolupament expressiu com per les plataformes de
suport, intercanvi i acompanyament que s’hi generen.
Aquesta edició, les obres de creació pròpia són 4, escrites pel conjunt de la companyia de teatre o per
algun membre del col·lectiu, i 7 obres d’escriptors teatrals reconeguts com Sergi Belbel, Carles Batlle, Antonio
Onetti i Joan Cavallé.

Els grups de teatre i companyies que participen a la mostra de teatre jove 2016 són:
(H)ISTRIONIS TEATRE (26 abril), CET TEATRE (4 maig), LA FAIXSULA (11 maig), ARA
TEATRE (12 maig), COL·LEGI LESTONNAC (18 maig), AULA DE TEATRE DEL COL·LEGI
SAGRAT COR (19 maig), VIS DE VANADI (25 maig), TORNAVÍS TEATRE (26 maig),
SOM7 (31 maig), JOVES TORRALBA TEATRE (1 juny), CIA. SEVEN6 (15 juny).
Durant la mostra, Fòrum de Teatre Jove (en acabar els espectacles de la mostra,
es podrà conversar amb els membres de la companyia al bar del Teatre Metropol)
TARRAGONA: HI TENS UN PAPER

Fotografia: Albert Rue

La 23ena Mostra de teatre jove s’iniciarà el proper 26 d’abril i
es perllongarà fins al 15 de juny. L’edició d’aquest any comptarà
amb 11 grups de teatre de col·lectius joves, 4 que provenen de
centres educatius o formatius i 7 grups que provenen de grups de
teatre amateurs.

ALTRES ACTES D’ENTITATS
Actes organitzats per
diverses entitats de
la ciutat als Teatres

Dimarts 19 d’abril, 16h.Teatre Tarragona

FESTIVAL DE TEATRE GRECOLLATI
MILES GLORIOSUS, DE PLAUTE
Accés a càrrec de l’organitzador
Organitza: Associació de Teatre Grecollatí

Diumenge 13 de març, 18h. Teatre Metropol

GALA DEL COL·LECTIU DE DONES
DE LA CIUTAT
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: SIAD, Servei d’Informació i Atenció a les Dones i del
Consell Municipal de les Dones de la Ciutat.

Diumenge 24 d’abril, 19h. Teatre Metropol

OBRA DE TEATRE LA BUTACA A CÀRREC
DE T-ATRACO TEATRE
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: ANC

Dissabte 2 d’abril, 20h. Teatre Metropol

JORNADAS CULTURALES DEL
DÍA DE ANDALUCÍA
Organitza: Asociación Cultural Folklórica Andaluza

Dissabte 16 d’abril, 20.30h. Teatre Metropol

GALA DE DANSA DEL VENTRE
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Raksaisha

Dimarts 19 d’abril, 12 i 16h. Teatre Auditori Camp
de Mart

FESTIVAL DE TEATRE GRECOLLATI
LAS BACANTES DE EURIPIDES
MILES GLORIOSUS, DE PLAUTE
FESTIVAL DE TEATRE GRECOLLATI

Dilluns 9 de maig, 19h. Teatre Metropol

ACTE D’ANIVERSARI
FUNDACIÓ BONANIT
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Fundació Bona Nit

Divendres 27 de maig, 16h. Teatre Metropol

CONFERÈNCIA TEDX
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: TEDx Plaça del Fòrum

Dijous 2 de juny, 19h. Teatre Metropol

ACTE GRADUACIÓ
INSTITUT TARRAGONA

Accés a càrrec de l’organitzador

Accés a càrrec de l’entitat organitzadora

Organitza: Associació de Teatre Grecollatí

Organitza: Institut Tarragona
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Divendres 3 de juny, 20h. Teatre Metropol

PREMIS ONES MEDITERRANIA 2016
Accés amb invitació prèvia recollida a les taquilles del teatre
Organitza: Conselleria de Medi Ambient i Fundació Mare Terra

Dissabte 4 de juny, 18h. Teatre Metropol

FESTIVAL DELS COL·LECTIUS DE DONES
DE LA CIUTAT

Dissabte 18 de juny, 18.30h. Teatre Tarragona

FESTIVAL DE DANSA LA FACTORIA
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Escola de dansa La Factoria del Vendrell

Diumenge 19 de juny, 18h. Teatre Tarragona

FESTIVAL DE DANSA
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Dansartt Pilar Merle

Accés a càrrec de l’entitat organitzadora

Dilluns 20 de juny, 18 h. Teatre Metropol

Organitza: SIAD, Servei d’Informació i Atenció a les Dones i del
Consell Municipal de les Dones de la Ciutat.

Accés a càrrec de l’entitat organitzadora

COMIAT DE LA PROMOCIÓ 2016
Organitza: Escola Pau Delclòs

Dissabte 11 de juny, 21h. TACM

FESTIVAL ARTIS ESCOLA DE DANSA
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Artis Escola de Dansa

Diumenge 12 de juny, 19h. Teatre Metropol

MOSTRA DE DANSA 5È ANIVERSARI

Dimecres 22 de juny, 19 i 22 h. Teatre Metropol

FESTIVAL DE FINAL DE CURS
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Sagrat Cor

Dissabte 25 de juny, 16, 18 i 20h. Teatre Metropol

FESTIVAL DE DANSA

Accés a càrrec de l’entitat organitzadora

Accés a càrrec de l’entitat organitzadora

Organitza: Escola Beat Dansa

Organitza: El Taller, Centre de Dansa de Maribel Soler

Dilluns 13 de juny, 17.45 i 18.45h. Teatre Metropol

Diumenge 26 de juny, 17 i 20h. Teatre Metropol

FESTIVAL DE FINAL DE CURS
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora

FESTIVAL DE FINAL DE CURS
URBAN STYLE

Organitza: Escola Municipal de Música

Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Escola Mireia Samper

Dijous 16 de juny, 16h. TACM

FESTIVAL COL·LEGI SANT DOMÈNEC
DE GUZMAN
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Col·legi Sant Domènec de Guzman

TARRAGONA: HI TENS UN PAPER

Diumenge 26 de juny, 17 i 20h. Teatre Tarragona

FINAL DELS TALLERS DE
L’ESCOLA DE DANSA ÀRTEMIS
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Centre de grau professional de dansa Artemis

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR
Xerrades introductòries als espectacles, converses amb els artistes, tallers, etc. Tot
un seguit d’activitats de caire social, formatiu i pedagògic, adreçades a tot tipus de
públics amb l’objectiu de fomentar el coneixement del fet escènic i, així, gaudir-ne
millor, afavorint l’intercanvi d’idees i la participació.

“Terra Baixa” amb Lluís Homar

“Dejad el balcón abierto”

“Vilafranca, un
dinar de Festa Major”

Activitats coorganitzades per la Conselleria de Cultura i diverses entitats de la ciutat.
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FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

Diumenge, 10 d’abril.
En acabar la representació. Teatre Tarragona

ROMEU I JULIETA

Trobades amb els artistes, xerrades CONVERSA amb la Companyia
introductòries, assajos oberts, etc.
Divendres 13 de maig.
En acabar la representació. Teatre Tarragona

TEATRE: “Panorama d’emocions” PANORAMA DES DEL PONT
Accés lliure als espectadors que assisteixin
a l’espectacle

CICLE PSIQUISME I TEATRE.
Coorganitzat amb: Delegació de Tarragona del
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Divendres, 11 de març.
En acabar la representació. Teatre Tarragona

73 RAONS PER DEIXAR-TE
CONVERSA amb la Companyia

CONVERSA amb la Companyia

DANSA

Accés lliure als espectadors que assisteixin a
l’espectacle
Coorganitzat amb: AFDT -Associació per al Foment
de la Dansa de Tarragona-

Divendres, 29 d’abril.
En acabar la representació. Teatre Tarragona

BALLEM!
CONVERSA amb la Companyia IT Dansa
Assaig obert: A la tarda, els alumes de les escoles de
dansa podran assistir a l’assaig de la Companyia.

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

ÒPERA
Organitza: Amics de l’Òpera de Tarragona
Col·labora: Conselleria de Cultura de l’Ajuntament
de Tarragona

MADAMA BUTTERFLY
al Teatre Tarragona

ÒPERES al Gran Teatre del Liceu
Els Amics de l’Òpera de Tarragona fomenten el
coneixement de l’òpera amb conferències introductòries, coincidint amb les representacions operístiques del Gran Teatre del Liceu i ara també dels
Teatres de Tarragona. Les conferències van a càrrec
de Josep Maria Rota, musicòleg, i són d’accés lliure.
Organitza: Amics de l’òpera de Tarragona
Col·labora: Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona

Dimecres 16 de març.
A les 19.30 h.
Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

Dimecres 4 de maig.
A les 19.30 h.
Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

Conferència introductòria a MADAMA
BUTTERFLY de G. Puccini
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure
(condicionat a l’aforament de la sala)

Diumenge 8, de maig.
A les 17 h, una hora abans de la funció. Foyer del
Teatre Tarragona. Just abans que s’aixequi el teló!

Breu introducció a MADAMA BUTTERFLY
de G. Puccini, resum argumental i
descripció de les veus i personatges.
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg
30 minuts aprox. / Accés lliure als espectadors que
assisteixin a l’espectacle

Conferència introductòria a
SIMON BOCCANEGRA
de Giuseppe Verdi
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure (condicionat a
l’aforament de la sala)

Dimecres 20 de abril, 19.30 h. Antiga
Audiència (Plaça del Pallol, 3)

Conferència introductòria a
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL
de W.A. Mozart
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure (condicionat a
l’aforament de la sala)
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Dimecres 15 de juny.

Dijous, 17 de març

A les 19.30h. Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

A les 18h a la Secció Local de la Biblioteca.

Conferència introductòria a
DIE ZAUBERFLÖTE de W.A. Mozart

Projecció del documental dirigit
per Ramon Tort,
A FILM ABOUT KIDS AND MUSIC.
Sant Andreu Jazz Band (2012).

A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure (condicionat a
l’aforament de la sala)

TEATRES DE TARRAGONA
& BIBLIOTECA PÚBLICA
Temporada MARÇ-JUNY 2016

Durada del documental: 110 minuts.
Entrada lliure, limitada a l’aforament de la Sala.
I després...
de les 19.30 h i fins les 20.30h a la Secció Local de
la Biblioteca.

Tertúlia amb Joan Chamorro sobre el
documental i la Sant Andreu Jazz Band.
Entrada lliure, limitada a l’aforament de la Sala.

MARÇ
En el marc de

CONEIX DE MÉS A PROP LA
SANT ANDREU JAZZ BAND!
La Sant Andreu Jazz Band celebra els seu 10è
aniversari. Coneguem de més a prop aquesta
agrupació i el lideratge del seu director, Joan
Chamorro, amb la projecció d’un documental i
una tertúlia posterior. Escalfem motors pel gran
concert de divendres 18 al Teatre Tarragona!

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

ABRIL-MAIG-JUNY
En el marc de les tertúlies musicals i d’altres activitats literàries i teatrals a la Biblioteca.

Diverses xerrades i activitats
Programa a confirmar
Consultar...
Més info a: https://bibliotecatarragona.gencat.cat

EXPOSICIÓ
LLETRES LLEGADES
EL PATRIMONI LITERARI DE
TARRAGONA: OLGA XIRINACS
Teatre Metropol, vestíbul,
del 7 de maig al 30 de juny de 2016
(Visitable els dies i hores en què hi ha funció)
Lletres Llegades. El Patrimoni Literari de Tarragona és una exposició produïda per la Casa de les Lletres amb la missió de posar en valor el llegat literari de la ciutat. Inaugurada el juny de 2015 a l’Arxiu
Municipal (a l’edifici de la Tabacalera), durant 2016 ha iniciat una itinerància per la ciutat, amb la
finalitat d’arribar a més públic, però també d’anar-ne mostrant aspectes diferents. Després de passar
per la Biblioteca Pública de Tarragona (del 23 de febrer al 24 de març), i per la Casa de les Lletres
/ Antic Ajuntament (del 5 d’abril a l’1 de maig), on l’exposició es dedicarà de manera específica a
la figura i obra de Joan Antònio i Guàrdias, l’exposició s’instal·larà al vestíbul del Teatre Metropol on,
coincidint amb l’homenatge a Olga Xirinacs amb motiu del seu vuitantè aniversari, aquesta escriptora
n’esdevindrà protagonista.
L’exposició consta d’un seguit de plafons explicatius, en què, combinant lletra i imatge, es repassen les
principals contribucions de la ciutat al patrimoni literari: els autors, les obres, les editorials, les entitats, les
activitats, els premis, etc. Juntament a això, l’exposició que podrà veure’s al Teatre Metropol contindrà
una mostra d’allò que han donat de si els vuitanta anys de l’escriptora homenatjada. A part dels llibres
publicats, podrem veure-hi textos manuscrits, fotografies, documents, crítiques i altres materials que ajuden a comprendre la seva obra.
Producció: Casa de les Lletres / Ajuntament de Tarragona
Disseny: Imatge Corporativa i Autodedició de l’Ajuntament de Tarragona
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TU ENTRES EN ESCENA!
educació / formació
FORMACIÓ PRÈVIA JA REALITZADA AMB MOTIU DE
LA 23a EDICIÓ DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE

DIRIGIR I ACTUAR TEATRE:
dues mirades diferents en
benefici d’un mateix resultat
Monogràfic a càrrec de Marc Chornet,
director d’escena
Amb el suport i acompanyament de l’equip tècnic
de producció del Teatre Metropol.
L’actor és el centre d’això que denominem com a
teatre. Construir un personatge i les seves accions
és una responsabilitat compartida entre actrius i
actors i el director d’escena. Aquest binomi és el
nucli de la creació escènica. Des d’aquest diàleg
ha de néixer com a conseqüència una cadena de
decisions que afectaran l’escenografia, la relació
amb el públic, la il·luminació, la música, etc.
Mitjançant aquest enunciat, i amb la implicació
dels i les joves que fan teatre jove, el passat 29
i 30 de gener, tingué lloc una de les trobades essencials per treballar i mesurar les eines i recursos
que aportaran enfocaments globals a l’hora de
planificar una obra teatral.
Aquest monogràfic d’especialització aplega més
d’una vintena de joves cada any i posa de maniTEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

fest qualsevol aspecte o matèria associada a les
produccions teatrals que es representaran durant
la Mostra de Teatre Jove.
Els equipaments municipals, Espai Jove Kesse i Teatre Metropol, s’alien per confiar bona part dels
seus recursos a les companyies i grups de teatre
que participen a la mostra. I per sobre de tot, cedeixen el protagonisme als i les joves que fan teatre, projectant-se com un dels principals motors de
la creació emergent a la ciutat.
Organitza: Grups de Teatre Jove / Tarragona Jove
(Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona)
Col·labora: Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona

Del 8 d’abril al 17 de juny

Divendres 13 de maig

De 18.30 a 20h - GRATUÏT

A les 19h. Teatre Metropol

Espai Jove Kesse | De 14 a 25 anys

INAUGURACIÓ DE LA XXXI
MOSTRA DE TEATRE DEL
TARRAGONÈS

AULA. GRUP DE TEATRE JOVE
Un espai d’expressió teatral per descobrir formes
i registres d’interpretació i caracterització personal. L’AULA de TEATRE JOVE conviu a l’Espai Jove
Kesse com un dels projectes interns de dinamització on pren cada cop més força la seva capacitat
d’acció. Propostes codirigides entre professionals
de les arts escèniques i el grup de joves que participen de l’aula arriben a promoure moments teatrals en el marc del cicle “Escenari Obert”.

ACCÉS LLIURE CONDICIONAT A L’AFORAMENT DE LA SALA

Organitza: Centre de Recursos pedagògics del Tarragonès del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Dijous 9 i divendres 10 de juny

Més informació i inscripcions a www.tarragonajove.org

Teatre Metropol

Coorganitza: TarragonaJove i Genovesa Narratives
Teatrals

PRIMERA EDICIÓ DE TEATRE
INFANTIL DE TARRAGONA
ACCÉS A CÀRREC DE L’ENTITAT ORGANITZADORA

AULA. GRUP DE TEATRE JOVE

Organitza: IMET, Conselleria d’Educació
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març > juny 2016

LES ESCOLES
VAN AL TEATRE

Organitza:
IMAGINAUTES
Serveis Culturals
imaginautes.cat

Un munt de funcions al Metropol
en un projecte pedagògic on
participen les escoles de la ciutat.
L’Ajuntament de Tarragona mitjançant Imaginautes
Serveis Culturals, ofereix una programació
d’espectacles infantils i juvenils per a escoles
i instituts amb l’objectiu de promoure les arts
escèniques entre infants i joves. Els espectacles
s’ofereixen acompanyats d’un dossier pedagògic.

Georgina & the Dragon

Dimecres, 24 de febrer a les 11h

Dimecres 6 i dijous 7 d’abril a les 9:30, 11 i 15:30h

Circ i Teatre per a C.Mitjà i Superior de Primària

Teatre en anglès per a C.Superior de Primària

Dimecres, 2 de març a les 9:30, 11 i 15:30h

Dimecres 13 i dijous 14 d’abril a les 9:30, 11 i 15:30h

TANDARICA CIRCUS:

ROMEO & JULIET: Teatre en Anglès per a l’ESO

FRANKENSTEIN

TARZAN

Teatre en anglès per a C.Mitjà de Primària
Dimecres, 9 de març a les 9:30 i 12h

PROJECTE TEATRE I LITERATURA:
ENSAYANDO “TRES SOMBREROS DE COPA”

Dimecres 20 i dijous 21 d’abril a les 9:30, 11 i 15:30h

Teatre per a Batxillerat

Teatre en anglès per a C.Inicial de Primària

Dimecres, 30 de març a les 9:30 i 11h

Dimecres 27 a les 9:30h, i dijous 28 d’abril, a les 9:30 i 11h

Espectacle Multidisciplinar per a Llar d’Infants
i Educació Infantil

Teatre en anglès per a Educació Infantil

PETITS PRÍNCEPS

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

GEORGINA & THE DRAGON

FLY AWAY!
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ALTRES ESPAIS ESCÈNICS
Venda i reserva d’entrades: taquilla@salatrono.com

Misser Sitges 10, 43003 Tarragona

Els dies d’actuació des de dues hores abans de l’inici de cada
funció a la taquilla de la Sala Trono o al telèfon 977 22 20 14.
Les entrades són numerades.

Més info a: www.salatrono.com

ABRIL

MAIG

Divendres 1 i dissabte 2, a les 20.30h
Diumenge 3, a les 18h
DOS FAMILIAS de José Pascual Abellán
ESTRENA ABSOLUTA. Direcció: Sergio Arróspide

Divendres 7 i dissabte 8, a les 20.30h
Diumenge 9, a les 18h
BALLA AMB MI

Amb Annabel Totusaus, Pau Sastre i Edu Telletxea
Col·laboració en la producció: SALA TRONO

Divendres 8 i dissabte 9, a les 20.30h
Diumenge 10 a les 18h
XARNEGOS de Marc González de la Varga

Els grans noms del teatre
musical amb la veu de
Toni Vinyals
Selecció musical, dramatúrgia i direcció escénica:
Xavi Casan. Intèrprets: Toni
Vinyals i Marc Garcia Rami

Cia . Pentateatre
Direcció: Marc González de la Varga · Amb Alícia Puertas,
Maribel Ibarz, Pedro Cánovas, Albert Eguizábal i Alzira
Gómez

Divendres 13 i dissabte 14, a les 20.30h
Diumenge 15, a les 18h
ANGUILAS

Divendres 15 i 22, a les 20.30h
Dissabte 9 i 16, a les 20.30h
Diumenge 10 i 17, a les 18h
LORD K

Divendres 20 i dissabte 21, a les 20.30h
Diumenge 22, a les 18h
ET PLANTO de Claudia Cedó

Dramatúrgia: Marc Chornet. Direcció: Joan Negrié
Amb Paloma Arza, Roger Conesa i Oriol Grau
Producció: SALA TRONO

Idea, text i interpretació: Andres Cavallin

Cia. El vol del pollastre
Direcció: Claudia Cedó
Amb Genís Casals, Eduard Serra, Arnau Nadal i Júlia Falgàs

Divendres 29 i dissabte 30, a les 20.30h
Diumenge 1 de maig, a les 18h
AUSENCIAS Sobre contes de Cristina Fernández Cubas

Divendres 27, a les 20.30h
Dissabte 28, a les 18.30 i 20.30h
Diumenge 29, a les 18h
CATÒLIQUES I DE DRETES

Dramatúrgia i direcció: Marc Artigau
Amb Mar Ulldemolins i Anna Güell

Text i direcció: Oriol Grau. Música: Enric Xato Grau
Amb Maria Bravo i Rut Enguita
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c/ Reding 14, 43001 Tarragona
Tel. 977 211 148
c/e: cot@cotarraconense.cat
Més info a: www.cotarraconense.cat
Programació estable dissabtes i diumenges
· Teatre i Música DISSABTE a les 20.30 h
· Teatre infantil DIUMENGES alterns a les 12 h
(amb una activitat creativa i gratuïta pels nens i nenes
abans de cada espectacle).

Entrades anticipades a:
· A les oficines Cooperativa Obrera Tarraconense (c/
Fortuny 23 1a planta, de 16 a 20 h)
· Bar La Cantonada (c/ Fortuny, 23 baixos)
· Per c/e: cot@cotarraconense.cat
· 1 hora abans, a la taquilla del teatre
Auditori August. Arquitecte Rovira, 2
43003 Tarragona - Tel. 977 24 55 77
facebook.com/palautgn · @PalauTGN
Més info a: www.palaucongrestgna.com

20 de març, 16.30h

5 de juny, 18.30h

EL SHOW D’AURONPLAY

LA REINA DE LES NEUS

Monòleg, humor
Espectacle recomanat per majors de 14 anys.
Preu: 15€ (despeses de gestió no incloses)
Compra la teva entrada: www.tuticket.org

Espectacle infantil
Preu: 15€ - 18€ (despeses de gestió no incloses)
Compra la teva entrada: www.giglon.com

9 d’abril, 21h

GISELLE, AMB EL BALLET DE MOSCOU
Dansa, ballet
Preu entrada: 38€ (despeses de gestió no incloses)
Grups a partir de 12 persones: 20€/entrada
Compra la teva entrada: www.4tickets.es/balletdemoscu i
a l’oficina de turisme de la Rambla Nova de Tarragona (excepte
del 19 al 28 de març que només es vendrán per internet)
4 de juny, 21h

25 de juny, 21.30h

GUATEQUE YE-YE

PABLO LÓPEZ

Concert, música espanyola
Preu entrada: 21€-25€ (despeses de gestió no incloses)
Punts de venda:
Ticket Master (902 33 22 11 / www.ticketmaster.es)
El Corte Inglés (902 400 222)
Fnac – Carrefour – Halcón Viajes

Concert
Punts de venda:
Ticket Master (902 33 22 11 /
www.ticketmaster.es)
El Corte Inglés (902 400 222)
Fnac – Carrefour – Halcón Viajes

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS

c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14
43002 Tarragona · Tel. 977 29 62 51
c/e: tarragonajove@tarragona.cat
Més info a: www.tarragonajove.org
L’ESPAI JOVE KESSE, és un lloc de trobada
i de relació, exclusiu per a joves, dotat
d’infraestructura i recursos per oferir eines que
potenciïn l’autonomia personal i fomentin la
participació de les persones i dels col·lectius
que estiguin entre la franja dels 12 als 35
anys.
En l’àmbit artístic ofereix espais d’experimentació, exhibició i mostra de diferents
disciplines a través de la promoció cultural
entre la gent jove: cessió d’espais d’assaig
i reunió, programació dins el cicle Escenari
Obert, espai d’exposicions i altaveu de les
propostes impulsades per joves.
Horari Dimarts i dimecres de 16.30 a 21h
Dijous i divendres de 16.30 a 22h
Dissabtes de 16.30 a 21h

TEATRE I
CIUTAT
tots ho fem possible
JOVENTUTS MUSICALS DE TARRAGONA /
IMAGINAUTES SERVEIS CULTURALS / AMICS
DE L’ÒPERA DE TARRAGONA / DELEGACIÓ
DE TARRAGONA DEL COL·LEGI OFICIAL DE
PSICOLOGIA DE TARRAGONA / ABONATS
DEL TEATRE / AFDT. ASSOCIACIÓ PER AL
FOMENT DE LA DANSA DE TARRAGONA /
SERVEI MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT /
SERVEI MUNICIPAL DE JOVENTUT / BANDA
UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA / COR
CIUTAT DE TARRAGONA / ORQUESTRA
CAMERA MUSICAE / ECLÈCTIC FESTIVAL /
TECLETES / CLUB DELS TARRACONINS / VIS
DE VANADI / GRUP ESCÈNIC ATENEA / CASA
DE LES LLETRES / FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DIXIELAND / FABULAE TARRACONENSES
/ FESTIVAL MINIPOP / TGN BIG BAND /
AMANIDA TEATRE / ORQUESTRA CAMERATA
XXI / ESBART DANSAIRE TARRAGONA / LES
ESTUPENDES / COR XERA TARRAGONA /
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA / LES
ENTITATS I GRUPS D’ESCENA TARRAGONA /
ELS GRUPS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE...
+ DE 120 ACTES + DE 40 ENTITATS
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Col·laboren

Mitjans col·laboradors

T 261-2016

Membre de

teatres.tarragona.cat

