ENGANXA’T A LA TEMPORADA

TOTS JUNTS HO FEM POSSIBLE!

GRÀCIES
ABONATS DEL TEATRE ■ AFDT. ASSOCIACIÓ PEL FOMENT DE LA DANSA DE
TARRAGONA ■ AGRUPACIÓ D'ASSOCIACIONS DE SETMANA SANTA ■ ALTRES
ESCOLES DE DANSA DE LA CIUTAT ■ AMICS DE L’ÒPERA DE TARRAGONA ■
ANAPRODE ■ ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA ANDALUZA ■ ASSOCIACIÓ
DE TEATRE GRECOLLATÍ ■ BANDA UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA ■ CAPITOL
DE LA CATEDRAL ■ CASA DE ANDALUCÍA DE TARRAGONA ■ CASA DE LES
LLETRES ■ CLUB VAIXELL ■ CNLT CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
DE TARRAGONA ■ COR I ORQUESTRA URV ■ COR INCRESCENDO ■ CORALS
PARTICIPANTS AL CICLE EL COR A LA VEU ■ DELEGACIÓ DE TARRAGONA DEL
COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA ■ DIRECTORS ARTÍSTICS DE
TOTS ELS CICLES PROMOGUTS PER L'ÀREA DE CULTURA ■ EL TECLER GESTIÓ
CULTURAL ■ ENTITATS CULTURALS DE LA CIUTAT ■ ENTITATS I EMPRESES
COL·LABORADORES I PATROCINADORES ■ ESBART DANSAIRE DE TARRAGONA
■ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ■ ESPAI EVOHÉ ■ MARE TERRA FUNDACIÓN
MEDITERRÁNEA ■ GRUP DE TEATRE GANYOTES ■ IMAGINAUTES SERVEIS
CULTURALS ■ IMET ■ INTÈRPRETS ■ JOIC. JOVE ORQUESTRA INTERCOMARCAL
■ JOVENTUTS MUSICALS DE TARRAGONA ■ LA IM.PERFECTA CIA DANSA ■ MITJANS
DE COMUNICACIÓ ■ ÒMNIUM CULTURAL DEL TARRAGONÈS ■ ORQUESTRA
SIMFÒNICA CAMERA MUSICAE.OSCM ■ PALAU FIRAL I DE CONGRESSOS
DE TARRAGONA ■ PROMOTORS ■ SALA TRONO ■ TARRAGONA JOVE
■ TEATRE MAGATZEM ■ TGN BIG BAND ■ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI ■
I COM SEMPRE, GRÀCIES A VOSALTRES, ESPECTADORS DE TARRAGONA!

SUMARI
EL PROGRAMA EN UN COP D’ULL ................................................... 6
ÀREA DE SERVEI
• Informació a l’espectador i venda d'entrades ............................. 8

PROGRAMACIÓ ESTABLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Programació Temporada........................................................................................... 10
Escena Tarragona .............................................................................................................62
Fòrum de l’espectador..................................................................................................64
Temporada Música Sacra ...................................................................................... 66
XIV Festival d'Orgue de Tarragona 2018...............................67
XXIV Festival Internacional Dixieland de Tarragona...........68
Dia Internacional de la Dansa...........................................................................69
Música per a tothom......................................................................................................... 70

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE
• Les escoles van al teatre...........................................................................................72
• Mostra de Teatre Jove................................................................................................... 73
• Jornada Teatre Jove..............................................................................74

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS
•
•
•
•
•
•

Festival Ja Veus......................................................................................... 76
El Cor a la Veu.......................................................................................... 78
Sala Trono................................................................................................... 80
El Magatzem ............................................................................................................................... 81
Palau Firal i de Congressos.....................................................................................82
Espai Jove Kesse ................................................................................................................... 83

ENGANXA’T
A LA TEMPORADA
Falten pocs dies per començar oficialment
la temporada de primavera 2018 i ja es
nota a l’ambient el canvi de temperatura,
i al cor de les persones el canvi d’actitud.
L’hivern ens deixa bons records compartits
amb la família durant les festes nadalenques
i del Cap d’Any. Han estat uns dies per
reflexionar amb l’escalfor de la llar i de
la bona companyia i somniar amb els
projectes que volem fer enguany.
Com a consellera de Cultura, em plau molt
presentar-vos la nova temporada d’arts
escèniques al Teatre Tarragona i a la resta
d’espais culturals que compten amb el
suport de l’Ajuntament de la ciutat. Gràcies
a aquestes col·laboracions entre entitats
i Administració es poden desenvolupar
projectes propers al pols de la gent i de les
entitats, que són qui vetllen per l’evolució
de la cultura dels pobles. Estem al costat
de la cultura i de la gent. L’administració ha
d’estar atenta a detectar aquells projectes

i iniciatives que, des de la societat civil i els
artistes, ajuden a cohesionar la nostra ciutat
a través de la cultura. És així com aquesta
temporada està carregada de novetats en
relació a la nova cessió de l’escenari del
Teatre Metropol a la Sala Trono, oferint un
aforament superior, fet que ens portarà una
temporada teatral plena d’espectacles de
petit format de companyies consagrades i
joves de qualitat, intimistes, carregats amb
molta potencia dramàtica i emotiva, que,
donada la proximitat amb els intèrprets,
ofereix un teatre on el públic pugui sentir
respirar l’actor, un espai on apreciar els
espectacles es converteix en tota una
experiència teatral per als amants de les
arts escèniques en viu. En aquesta mateixa
línia de teatre de proximitat seguim amb els
cicles de Música Folk, Jazz i Dansa al Teatre
El Magatzem. Les experiències teatrals
poden ser tan grans com les emocions dels
intèrprets i les sensibilitats dels espectadors
vulguin trobar-se en un lloc entremig. No
deixem de banda la temporada estable
al Teatre Tarragona, que cada vegada
més es consolida com una de les grans fites

esperades pel públic fidel i per aquell que
comença a descobrir el plaer del teatre
de gran format en el cada vegada més
estimat Teatre Tarragona, que està acollint
no només els grans espectacles teatrals i
musicals de la temporada sinó també tota
la producció que es fa des de les nostres
entitats culturals locals. Si serveixen les meves
paraules per alguna cosa, que sigui per
convidar-vos a gaudir de la cultura de
la nostra ciutat, a deixar la roba d’hivern
desada per a una propera temporada
i per agafar totes les forces d’una nova
etapa que comença i que entre tots
ocupem teatres i carrers per gaudir de la
nova temporada d’arts escèniques i poder
contagiar tota la ciutat i els visitants que
tindrem amb motiu dels Jocs Mediterranis
del nostre principal valor com a habitants
d’aquesta ciutat: l’esperit mediterrani, aquell
que des de temps immemorials ha fet que
s’hagi forjat el nostre caràcter participatiu i
creatiu.
Begoña Floria Eseberri
Consellera de Cultura, Patrimoni i Festes

La programació

Dv. 27 abril - 21h
Música

en un cop d’ull
INICI TEMPOR

Ds. 3 març - 19h
Música

Temporada
Música Sa
cra

ADA

TEATRE
TARRAGONA

Cor
de l’Orfeó
Català

Dg. 8 abril - 20h
Música

Cor Ciutat de Tarragona
Orfeó Català

Dg. 11 març - 18h

TEATRE
TARRAGONA

Don Carlo

Música

Rozalén
en
concert

Dj. 12 abril - 21h
Teatre

TEATRE
TARRAGONA

TEATRE
TARRAGONA

Adossats

Dv. 20 abril - 21h
Música

TEATRE
TARRAGONA

La Reina
de la Nit

Música / Teatre

de Giuseppe Verdi

TEATRE
TARRAGONA

Be
God Is

The
Gramophone
All Stars
Big Band

Ds. 28 abril - 21h
Música

Orquestra Simfònica
Camera Musicae

Ds. 21 abril - 21h

TEATRE
TARRAGONA

TEATRE
TARRAGONA

Dan
Barrett
Quintet

Dv. 4 maig - 21h
Teatre

TEATRE
TARRAGONA

Cyrano

Dv. 11 maig - 21h

TEATRE
TARRAGONA

25 anys
dels
Quicos!

Música

Ds. 12 maig - 21h

Música

Temporada
Música Sa
cra

TEATRE

CATEDRAL
TARRAGONA

Passió
Rozalén
segons
en
Sant Joan

CONCERT
DE SETMANA
SANTA

TEATRE
TARRAGONA

Albrecht
Mayer &
OCM

Música

Orquestra
Simfònica
Camera Musicae

Dv. 18 maig - 21h

d'Edmond Rostand

Liebe
Frida,
Liebe

La Im.perfecta Cia Dansa

TEATRE
Dv. 1 juny - 21.30h
TARRAGONA
Música
Presentació
del CD
"Homenatge
a Serrat" escena
TGN Big Band

TEATRE
TARRAGONA

Brodas
bros

Música/Dansa

escena
tarragon
a

TEATRE
TARRAGONA

Ds. 2 juny - 19h
Música

tarragon
a

TEATRE
TARRAGONA

El cor
a la veu
Gran concert final
Cor InCrescendo
10è aniversari

Ds. 14 abril - 21h
Música

TEATRE
TARRAGONA

Roger
Mas

Dg. 22 abril - 19h
Música

TEATRE
TARRAGONA

Ds. 5 maig

Chicuelo &
Mezquida

Dg. 15 abril - 19h
Música

TEATRE
TARRAGONA

BUMT:

de J. S. Bach

concert

25 aniversari.
Música i escena
olimpisme tarragona

Orquestra Simfònica
del Vallès

Banda Simfònica Unió
Musical de Tarragona

Dj. 26 abril - 21h
Música

TEATRE
TARRAGONA

Gunhild
Carling
& Carling
Family

TEATRE
METROPOL

Dg. 20 maig - 18h

Dg. 6 maig - 18.30h
Teatre
familiar

TEATRE
TARRAGONA

Josafat
de Prudenci Bertrana

Al teatre
en família

TEATRE
TARRAGONA

Reggae
per Xics

Lliurament
Premis Literaris
Ciutat de
Tarragona

presenta Parnàs

Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries

Dl. 26 març - 21.30h

Dv. 25 maig - 21h

Cor Amics de l'Òpera
de Sabadell
Orquestra Simfònica
del Vallès

Cor Amics de l'Òpera
de Sabadell
Orquestra Simfònica
del Vallès

Dg. 25 març - 18.30h

TEATRE
TARRAGONA

Cavalleria
Rusticana
i Pagliacci

Òpera

estrena

The Penguins

Dj. 24 maig - 21h
Teatre

Al teatre
en família

Dj. 7 juny - 21h
Teatre

TEATRE
TARRAGONA

Moby
Dick

TEATRE
TARRAGONA

Frankenstein
de Guillem Morales

+ LA RESTA DE CICLES I
ACTIVITATS DE LA TEMPORADA:
Temporada Música Sacra,
Música per a tothom, Festival Dixieland,
Festival d'Orgue, Festival Ja Veus, etc.
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INFORMACIÓ A L’ESPECTADOR
I VENDA D'ENTRADES
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
taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat o trucar a 977 23 31 49 (en horari de Taquilla).

GAUDEIX DE TOTES LES EXPERIÈNCIES I EMOCIONS DEL TEATRE
Afanya’t i no et quedis sense la teva entrada!

• Les 24h: teatres.tarragona.cat
• A partir del 21 de febrer, a les 9h, a les Taquilles del Teatre Tarragona
Dimecres d'11 a 13h, dijous i divendres d'11 a 13h i de 17 a 19h
• 1h abans de l’espectacle: Al Teatre o espai on es faci la representació

+ INFORMACIÓ:

• Per telèfon al 977 23 31 49 (en horari de Taquilla)
• Segueix l’actualitat dels teatres a les xarxes socials
de @tgncultura i fes-nos les teves recomanacions

• A la web teatres.tarragona.cat
• Per c/e: taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat

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.

PACK TIQUETS: Més espectacles per menys diners!

No es permetrà obtenir enregistraments o gravacions de les obres programades, ni fer fotografies o
realitzar filmacions sense autorització expressa.

NOMÉS A LES TAQUILLES DEL TEATRE TARRAGONA

PACK TIQUET 4

PACK TEMPORADA SIMFÒNICA

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.

Estalvia un 15% aprox. comprant
4 espectacles alhora, dels assenyalats
amb aquesta icona. només a taquilles

2 CONCERTS PER: 32€

L’organització es reserva el dret de variar qualsevol programa, sempre que la causa sigui imputable
a raons alienes.

PACK ÒPERA

PACK DIXIELAND

2 ÒPERES PER: 84€ / 92€

2 CONCERTS PER: 24€

(depenent de la localitat)

•
•

Reservat el dret d’admissió.

VINE AL TEATRE I APARCA

PÀRQUING LA PEDRERA

ÀREA DE SERVEI

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

•
•

Dg. 11 març. 18h - DON CARLO
Dg. 11 maig. 21h - CAVALLERIA
RUSTICANA I PAGLIACCI

•
•

Dv. 20 abril. 21h - LA REINA DE LA NIT
Ds. 12 maig. 21h - ALBRECHT MAYER & OCM

Dj. 26 abril. 21h - GUNHILD CARLING & CARLING FAMILY
Ds. 28 abril. 21h - DAN BARRETT QUINTET

DESCOMPTES: Consulta les icones de cada espectacle
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: Si formes part d’un grup organitzat, venir al teatre en grup és divertit i més econòmic. A partir
de 10 persones. Només a Taquilles
9

MARÇ
JUNY
2018

INICI TEMPORA

DA

Cor de l’Orfeó Català
COR CIUTAT DE TARRAGONA. Director: Pep Prats
ORFEÓ CATALÀ. Director titular: Simon Halsey. Director: Pablo Larraz
Temporada

Música
Sacra

dissabte

3

març
TEATRE
TARRAGONA

19h

Més de 125 anys d’història de la música Catalana
MÚSICA

El Cor de l’Orfeó Català és un dels cors amateurs de referència del país.
Va ser fundat el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives per difondre el repertori
coral català i universal i vetllar per l’excel·lència artística de les seves interpretacions. Simon Halsey n’és el director titular, i Josep Buforn és el pianista
del cor. Té la seu al Palau de la Música Catalana, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. L’Orfeó ha interpretat les obres més representatives
del repertori coral i ha protagonitzant primeres audicions al nostre país
amb obres tant importants com la Missa en Si menor de Bach o Les estacions de Haydn. D’entre els darrers compromisos internacionals destaquen
els concerts a Londres el mes d’agost de 2017 amb una actuació en solitari
a la Southwark Cathedral i el debut de la formació al Proms de la BBC, un
dels festivals de música clàssica més importants que se celebren a la capital anglesa. També destaca l’estrena europea de Considering Matthew
Shepard de Craig Hella Jonhson al Palau de la Música Catalana, a càrrec
de l’Orfeó Català, el Cor Jove i el Cor de Noies, sota la direcció de Simon
Halsey, l’octubre de 2017.

Preu general: 15€
12€
Socis Joventuts Musicals: 7€
Grups de Música: 12€

Direcció artística:

Un concert únic per engegar la nova temporada!
PROGRAMACIÓ ESTABLE
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MARÇ
JUNY
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diumenge

Don Carlo

11

de Giuseppe Verdi

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

març

Òpera en quatre actes
(sobretitulada en català)

Any 1559. Després de declarar-se la pau entre Espanya i França, els respectius hereus Don Carlos i Elisabeth de Valois s’enamoren i es volen casar
però el pare d’ell, el Rei Philip XI, decideix casar-se ell mateix amb l’hereva
francesa i Elisabeth accepta per mantenir la pau.
Text de François Joseph Méry i Camille du Locle, basat en el poema dràmatic Don Carlos, Infant von Spanien de Friedrich von Schiller. L’òpera Don
Carlo fou composta per Verdi per encàrrec de l’Òpera de París, amb motiu de l’Exposició Universal de 1867, amb el títol original de Don Carlos,
en llengua francesa, i amb l’estructura exigida pel que s’anomenava la
grand-opéra, que tant agradava al públic francès i el representant més
genuí de la qual fou Meyerbeer, alemany i no pas francès. Cinc actes, argument pseudo-històric, escenes de masses, ballets, cors... tots aquests eren
els elements que l’Òpera de París exigia a tots els compositors que hi havien
d’estrenar alguna òpera. I Verdi no fou una excepció.

TEATRE
TARRAGONA

18h
Durada

3h 30'

ÒPERA

Preu general: 47/51€
42/46€
2 concerts per 84/92€
(Don Carlo + Cavalleria
Rusticana / Pagliacci)
Socis Joventuts Musicals: 42/46€

Dimecres 7 de març a les
19.30h (Antiga Audiència)
Conferència introductòria a
càrrec de Josep Maria Rota,
musicòleg.
Durada: 1h 30 aprox.
Accés lliure.
El mateix dia de la funció, a
les 17h al foyer del Teatre
Tarragona. Breu introducció
a càrrec de Josep Maria
Rota, musicòleg.
Durada: 30 min.
Accés lliure als espectadors
amb entrada.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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MARÇ
JUNY
2018

25 anys dels Quicos!
QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES

diumenge

25
març

TEATRE
TARRAGONA

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries compleixen 25 anys als escenaris. En aquest concert celebren el seu aniversari amb un repertori especial
que recorda les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria, sense
oblidar els temes del seu darrer treball discogràfic.

18.30h
Durada

90'

MÚSICA

25 anys a la carretera: en el cas dels Quicos, dalt del seu 4L que funciona
millor que mai. Música d’arrel interpretada per un fals cec i una divertida
troupe de personatges que viuen a cavall entre la tradició i la modernitat.
Darrere queden 11 premis Enderrock, el Premi Nacional de Cultura i el Premi
Joan Amades: 13 treballs discogràfics i prop de 2.000 concerts.

Preu general: 15€
13€
12€

"Si Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries no existissin, algú els hauria d’inventar.
Malgrat els seus anys de trajectòria, els seus concerts continuen divertint, emocionant
i fent pensar a parts iguals, una feina gens fàcil. Jugant amb la seva esmolada ironia,
Arturo Gaya (Quico el Célio) i Quique Pedret (lo Noi) no cauen mai en el discurs fàcil,
ni en l’humor gruixut, perquè rere la seva paròdia hi ha un profund contingut social i
polític. Quico el Célio és un grup combatiu, però no dels que s’encallen en la literalitat,
sinó dels pocs que aconsegueixen dir molt amb poques paraules, gràcia i intel·ligència"
B. Duño / X. Cervantes. Diari Ara, 25-09-2013

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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JUNY
2018

Passió segons Sant Joan
de J. S. Bach
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

CONCERT
DE SETMANA
SANTA

Temporada

Música
Sacra

Direcció: Xavier Puig
Amb la participació de: Cor Ciutat de Tarragona, Cor Lieder Càmera i
Orfeó Manresà
Solistes: David Alegret, tenor; Gemma Coma Alabert, contralt; Assumpta
Mateu, soprano i Pau Bordas, baix

dilluns

26
març

CATEDRAL DE
TARRAGONA

21.30h
Durada

1h 40'

MÚSICA

La passió de Bach, la música més espiritual,
senzilla i bella del genial compositor de Leipzig

Preu general: 20€
12€
16€

Després dels èxits d’aquests darrers anys, amb la Passió segons Sant Mateu
de J.S. Bach i la Missa de Glòria de Puccini, la gira de Setmana Santa de
l’Orquestra Simfònica del Vallès arriba novament a la Catedral de Tarragona, amb les veus del Cor Ciutat de Tarragona i les de diferents corals del
territori, per oferir-nos aquesta obra monumental, la Passió segons Sant Joan
de J. S. Bach., un jeroglífic que només troba solució en l’indret més profund
del teu cor. Bach en diàleg amb músiques del nostre temps, des de Golijov
a Bernat Vivancos o Josep Vila passant per Arvo Pärt i Karl Jenkins, que cerquen assolir el que més necessiten les nostres vides del món d’avui: un espai
de puresa i calma. Per als qui volen trobar consol en la música.

Grups de Música: 12€

Organitza:

Col·labora:

És una producció de l’OSV i del Cor Ciutat de Tarragona. Concert inclòs dins
la temporada de l’Ajuntament de Tarragona i dins del cicle de música sacra de
JJMM de Tarragona. Amb el suport de JJMM Tarragona, Diputació de Tarragona, Fundació Mutua Privada Catalana i l’Agrupació d’Associacions de Setmana
Santa de Tarragona.
PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Rozalén
en concert
Presenta el seu tercer disc ‘Cuando el río suena...’
La cantant d’Albacete és, actualment, una de les veus més reconegudes
de la cançó d’autor, amb tres discs que han tingut molt bona acceptació
per part de la crítica i del públic. L’impacte de la seva música ha transcendit
les fronteres de l’Estat espanyol, arribant fins a països com Argentina, Perú,
Xile o Mèxic.A les noves cançons, Rozalén se centra en les seves experiències personals per parlar de temes com el feminisme, la memòria històrica, la
crisi dels refugiats o l’amor i el desamor, mantenint una cançó d’autor que
presenta tocs de pop, folk, ranxera o, fins i tot, drum’n’bass.

diumenge

8

abril
TEATRE
TARRAGONA

20h
MÚSICA

Preu general: 20/25€
+ despeses de gestió
Venda d'entrades:
www.ticketea.com
www.ticketplus.cat

Amb els seus dos treballs anteriors, Rozalén va aconseguir dos discs d’or,
a més de rebre el reconeixement d’Àlbum de l’Any 2015 per part d’Apple
Music, o la Placa al Mèrit Professional a Castella la Manxa.
Cuando el río suena… ja és disc d’or després de 17 setmanes en la llista
de vendes de tot l’Estat.

“Es lo más íntimo de mi piel y los secretos de mis raíces”
Rozalen

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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MARÇ
JUNY
2018

Adossats
Director: Jordi Casanovas
Amb: Ramon Madaula, Jordi Bosch, Carles Canut, Victòria Pagès,
Marieta Sánchez i Guillem Balart

dijous

12
abril

TEATRE
TARRAGONA

Una història sobre les relacions familiars i les influències
que van de pares a fills i de fills a pares

21h
Durada

23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades. El dia s’allarga, comença el bon temps. Els veïns surten a arreglar el jardí, a fer l’hort, a
dinar a fora. Una família de classe mitjana, amb tres generacions de Jordis,
celebra plegada el dia del nostre patró. Però ho fan envoltats de roses
plenes d’espines, de dracs que treuen foc, de cavallers que potser no són
tan valents i de princeses que es reserven un fort caràcter.

95'

TEATRE

Preu general: 26€
22€
12€

Adossats és la quarta incursió de Ramon Madaula en l’escriptura teatral,
que arriba després d’èxits com Ignots, L’electe i Coses Nostres. Adossats és
la seva aposta, fins ara, més ambiciosa, plena de referències al caràcter
català i a la manera d’entendre les relacions familiars a casa nostra.

Las carcajadas son el termómetro del éxito, y en Adossats las hay de la primera a la
última escena".
Javier Pérez Senz, El País
"Jordi Bosch és un mestre de la comèdia”
Jordi Bordes, El Punt Avui

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Roger Mas
presenta Parnàs
Roger Mas, veu i guitarres; Xavier Guitó, piano; Arcadi Marcet, contrabaix;
Miriam Encinas, dilruba, flautes, viola medieval i percussions
Roger Mas encarna com ningú el prototip del cantautor: agermanar música
i poesia, autoria i interpretació, però també novetat i tradició. Ho ha demostrat a cada disc, reinventant-se en trobador incipient, crooner de cobla,
artista tel·lúric, bluesman rutilant, estrella del pop, rapsode profund o un doll
de veu fonda. Tots encarnats en els temes, estils i grups més diversos.
Poeta entre músics i músic entre poetes, ara, amb una veu en plena maduresa,
se’ns endú de viatge al PARNÀS, al jardí dels poetes, on insisteix en emocionar-nos amb les veus dels altres i músiques noves. Complerts els vint anys del
seu primer disc, ens presenta PARNÀS.

dissabte

14
abril

TEATRE
TARRAGONA

21h
MÚSICA

Preu general: 16€
14€
12€

www.rogermas.cat

FESTIVAL
JA VEUS
PROGRAMACIÓ ESTABLE
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BUMT: 25 aniversari.
Música i olimpisme
BANDA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA

diumenge

escena
tarragon
a

Director: Oscar Miguel Losada

15
abril

TEATRE
TARRAGONA

19h
Aquest any 2018 és un any especial tant per a la ciutat de Tarragona com
per a la Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona. D’una banda, aquest
estiu Tarragona serà la seu dels Jocs Mediterranis 2018 i, d’altra banda, la
Banda Simfònica Unió Musical celebra el seu 25è aniversari.
En el concert interpretarem algunes de les obres més representatives que
s’han pogut escoltar en diferents moments olímpics al llarg de la història i
que han quedat marcats als nostres records, unint de forma indissoluble la
música amb les olimpíades. Obres de John Williams, Albert Hammond, Vangelis o Jan Van der Roost, que ens faran rememorar els moments màgics que
sempre ens brinden les olimpíades.
En aquest concert, a més a més, comptarem amb l’Orquestra Simfònica
“Treu-li la pols al teu instrument (TLP)”, formada per una trentena de músics
de diferents poblacions de la Conca de Barberà i les comarques veïnes.
El projecte va néixer l’any 2008 a l’Espluga de Francolí i agrupa persones
que per motius d'estudis o feina havien abandonat el fet de tocar el seu
instrument.
Pel que fa al repertori de l’Orquestra TLP, aquest és molt variat i s’interpreten
des de bandes sonores de pel·lícules o peces de musicals fins a cançons
de cantautors. Algunes de les peces que l’orquestra interpreta actualment
són l’Estaca de Lluís Llach, un mix de la banda sonora de Piratas del Caribe,
Superstition d’Stevie Wonder o el ‘Rock’ley’, que és un recull dels temes més
coneguts del rock internacional.
PROGRAMACIÓ ESTABLE

MÚSICA

Preu general: 12€
10€
Socis BUMT: 9€
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divendres

La Reina de la Nit
ORQUESTRA SIMFÒNICA CAMERA MUSICAE
Soprano: Sara Blanch · Director: Edmon Colomer

temporada simfònica

20
abril

TEATRE
TARRAGONA

La delicada lleugeresa de la soprano Sara Blanch
Una de les característiques de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae és la
seva mentalitat oberta a maneres de fer diferents. És en aquest sentit que
aquest programa a base d’obertures i àries d’òpera (però no només) ens
fa una il·lusió especial.
La soprano Sara Blanch, guanyadora del Concurs de les Corts i del concurs Francesc Viñas o el Festival de Peralada, és avui una veu imprescindible. També ho és el director Edmon Colomer, absent durant massa temps
dels nostres escenaris i que debutarà amb aquest concert amb la nostra
Orquestra. Colomer ha articulat dues parts ben distintes en aquest programa: la primera pensada per al lluïment de Blanch amb repertori mozartià; la
segona novament destinada a fer brillar l’Orquestra, gràcies a la Simfonia
núm. 2 en Re major de Beethoven. Sens dubte, un win-win.
PROGRAMA
W. A. Mozart.......................................................... Obertura de Don Giovanni, KV 527
W. A. Mozart..............................Ària de "la Reina de la Nit” de La flauta màgica
W. A. Mozart..............................................................................Àries d’òpera i de concert
L. van Beethoven............................................................................ Simfonia núm. 2, op. 36

21h
Durada

85'

MÚSICA

Preu general: 20€
17€

18€

12€
2 concerts per 32€
(La Reina de la Nit +
Albrecht Mayer & OCM)

20.30h. sala Josep Yxart.
Xerrada a càrrec de Josep
Maria Rota, President
de Joventuts Musicals de
Tarragona. Accés lliure als
espectadors amb entrada.
Coorganitzat amb

“Qui va triomfar de valent en el concert va ser Sara Blanch, que va mostrar les seves
molt prometedores qualitats vocals interpretant, amb art, aplom tècnic i gràcia
escènica, pàgines cèlebres de l'òpera”
El País, Javier Pérez Senz

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Be God Is
Direcció i producció: Espai Dual
Amb: Blai Juanet Sanagustín, Oriol Pla i Marc Sastre

Un xou addictiu, emocionant, delirant
sense conservants ni colorants
Tres personatges apareixen de llocs diferents portant l’harmonia, l’expressió i
la màgia per regalar-li a la persona vivent que tinguin davant. De sobte, l’espai oníric apareix, la música transforma el moviment... i ningú entén res. L’equilibri no es manté, un està sota el jou de l’altre, els dos a un i els tres al ritme, a la
ingravidesa, al domini, al desequilibri, al contratemps, a l’espai...

dissabte

21
abril

TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

50'

MÚSICA / TEATRE

Preu general: 18€
14€

Les bases són la musica, el teatre i el circ. Be God Is parteix de l’experimentació artística, de la creació col·lectiva i de vies d’expressió llunyanes
al text. Les interpretacions, en clau d’humor i amb pany musical, obren portes
dramàtiques amb l’únic propòsit de fer gaudir a l’espectador. Gràcies per la
vostra atenció i us recomanem que us poseu el barret.
Organitza:

El nen que tenim a dins quedarà fascinat amb el repertori de gags humorístics,
acrobàcies de circ, dinàmiques de clown, màgia visual, ritme impecable i, sobretot,
amb la música. (...) Fes-te un favor i ves a veure aquests tres animals escènics. I quan
surtis del teatre, no intentis definir el que has vist. Simplement somriu, amb ganes de viure.
D’això es tracta”
Jaume Muñoz a Culturaca

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Acte previ dins el:
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Chicuelo & Mezquida
Direcció i producció: Espai Dual
Amb: Marco Mezquida, piano; Juan Gómez ‘Chicuelo’, guitarra flamenca; Paco de Mode, percussió

diumenge

22
abril

TEATRE
TARRAGONA

Guanyador del Goya, brillant com a solista o com a soci de Poveda i Duquende, un escollit: pocs compositors i guitarristes ha donat el flamenco tan
sòlids i influents com Juan Gómez, Chicuelo.
Marco Mezquida: músic total, rotund, creador d'un pianisme únic, que s'enriqueix en la diversitat, que no ha parat de sorprendre des de la seva irrupció
en l'escena europea.

19h
Durada

80'

MÚSICA

Preu general: 14€
12€

Encreuament de camins de dues personalitats artístiques tan nítides
com dúctils. Una intersecció marcada per l'autenticitat, l'admiració
mútua i l'entrega absoluta a la música.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Gunhild Carling &
Carling Family

dijous

26
abril

TEATRE
TARRAGONA

21h
Gunhild Carling i la seva banda, descendents de família de músics i de tradició circense, són tota una institució al seu país, Suècia. Solen acompanyar
els aniversaris del rei Carl XVI i tenen fins i tot el seu propi programa de TV.

Durada

90'

MÚSICA

Preu general: 22€

La Gunhild, trompetista, cantant, multi instrumentista i compositora, és sovint
premiada com a músic i com a balladora.
Figura mediàtica d’aclaparadora personalitat artística, és la protagonista dels vídeos més populars del fenomen d’Internet anomenat Postmodern
Jukebox.

2 concerts per 25€
(Gunhild Carling &
Carling Family +
Dan Barrett Quintet)

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Per Jahnke

www.gunhildcarling.net
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The Gramophone
All Stars Big Band
Amb: Judit Neddermann, Kathy Sey i Yolanda Sey a la veu; Genís Bou i Pau
Vidal al saxo tenor i flauta; Lluc Casares, saxo alt i soprano; Pere Miró, saxo
baríton; Pep Garau, Andrés Tosti i Pep Tarradas, trompeta i flugelhorn, Albert
Costa i Sidru Palmada al trombó; Adrià Plana a la guitarra; Eloi Escudé, piano i teclats, Vic Moliner, baix i contrabaix; Aleix Boubateria i Xoan Sánchez,
percussió.

divendres

27
abril

TEATRE
TARRAGONA

21h
MÚSICA

Preu general: 14€
10€

Després de l’aclamat “Jazzmaica”, que els va permetre fer 60 concerts arreu
del país i fins i tot es va publicar al Japó, The Gramophone Allstars Big
Band torna amb nou disc, aquesta vegada obrint el ventall rítmic amb la
mirada posada també sobre altres sonoritats caribenyes. “Maraca Soul”
afegeix nous colors com el boogaloo o el calypso a la fórmula magistral de
la banda: transformar perles de la música negra a través del contratemps
jamaicà i d’uns voluptuosos arranjaments per a big band.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Dan Barrett Quintet

dissabte

28
abril

Dan Barrett, trompetista, trombonista i arranjador, ha treballat al costat de
grans noms de la història del jazz y del swing com Benny Goodman, Woody
Herman, Mel Torné o Tony Bennett.
Membre de la New Orleans Jazz Band de Woody Allen, participa a les
bandes sonores del cineasta de Nova York, i també a la Banda sonora de
Cotton Club de Francis Ford Coppola.

TEATRE
TARRAGONA

21h
MÚSICA

Preu general: 14€

Un dels músics més prolífics, pel que fa a discografia com a participació en
festivals d’arreu, de les darreres dècades.
Tot un referent del so del jazz més tradicional.

PROGRAMACIÓ ESTABLE

2 concerts per 25€
(Gunhild Carling &
Carling Family +
Dan Barrett Quintet)
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Cyrano

d'Edmond Rostand
Adaptació i direcció: Pau Miró
Idea original: Lluís Homar
Composició musical: Sílvia Pérez Cruz
Amb: Lluís Homar, Joan Anguera, Aina Sánchez, Albert Prat (resta de
repartiment en curs)

Mosqueters i mosqueteres amb un objectiu comú: fer
d’aquest clàssic popular, un clàssic contemporani
Cyrano de Bergerac és una obra teatral escrita per Edmond Rostand
i estrenada el 27 de desembre de 1897. Una comèdia heroica en cinc
actes i en vers, que en la seva època va ser l’obra més popular del teatre
francès, basada en la vida del dramaturg i poeta francès Cyrano de
Bergerac. Els crítics la consideren una obra mestra i l’èxit més notable
del teatre popular. Ara, torna a arribar als escenaris del teatre català, en
una adaptació de Pau Miró per a 5 actors encapçalats per Lluís Homar.

divendres

4

maig
TEATRE
TARRAGONA

21h
TEATRE

Preu general: 26€
22€
12€

Després de l’experiència de Terra Baixa i Lluís Homar, aquesta vegada seran cinc actors damunt l’escenari, però els objectius són els
mateixos:tractar un clàssic popular com una matèria sensible. Sense
escatimar ni un bri de la càrrega psicològica dels personatges, ni descuidar la lleugeresa i la vivacitat amb la que Rostand ens relata aquest
conte d’espases i versos.
“La grandesa del personatge de CYRANO es multiplica amb la interpretació de LLUÍS
HOMAR; un duet INMENS. Cyrano… una nit per enamorar-se de les paraules”.
Laia Ruiz, Espectáculos BCN

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Lliurament Premis Literaris
Ciutat de Tarragona

dissabte

5

maig
TEATRE
METROPOL

Com cada any, el mes de maig ens espera l’acte de lliurament dels Premis
Literaris Ciutat de Tarragona, enguany en la seva 27a convocatòria. Els
premis que es lliuraran en aquesta edició són els que corresponen a la
28a edició del Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler, la 21a
convocatòria del Premi de narrativa curta per Internet Tinet i la 18a convocatòria del Premi de traducció Vidal Alcover.
Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona són convocats anualment per la
Casa de les Lletres de l’A juntament de Tarragona, Òmnium Cultural del
Tarragonès i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Josafat

de Prudenci Bertrana
Companyia: Cia. Passabarret
Adaptació i direcció: Adrián Schvarzstein
Amb: Oriol Llop, Laia Estrada, Guillermo Cides

diumenge

6

maig
TEATRE
TARRAGONA

18.30h
Un clàssic modernista convertit en espectacle de circ
TEATRE FAMILIAR

La fascinant trobada entre en Josafat i la Fineta els converteix, sense
saber-ho, en els protagonistes accidentals d'un joc entre "bella i bèstia".
Equilibris entre dos antagonistes, tant simbòlics com reals, de mà a mà,
sobre un quadrant o ballant a una perxa.

Preu general:
10€ adults
8€ (- 12 anys)
Gratuït (- 3 anys)

Una adaptació en clau de circ de la clàssica novel·la modernista
de Prudenci Bertrana que desconstrueix la passió, la por, les contradiccions, les obsessions, els contrastos i la tragèdia d'aquest Geperut de
Notre Dame català, donant com a resultat un relat breu, naïf i obert a un
públic familiar.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Cavalleria Rusticana
de Mascagni

Pagliacci de Leoncavallo
COR AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

divendres

11
maig

TEATRE
TARRAGONA

21h

Dues obres i descans

Durada

Un tros de vida. La Itàlia del s. XIX
Cavalleria rusticana, inspirada en un relat breu de Giovanni Verga ens
situa a la Sicília més pregona, la de la religiositat que frega la superstició, la de les venjances, la dels clans familiars terriblement enfrontats
entre ells.... la que prefigura, en definitiva, la mafiosa “Cosa nostra”: amb
no poca intel·ligència, Francis Ford Coppola va utilitzar aquesta òpera
com a colofó musical i narratiu de la tercera i última part de la magistral
The Godfather.
La nit seguirà amb “un tros de vida”. Això és el que pretén mostrar el verisme, si fem cas de les paraules del pròleg de Pagliacci de Ruggiero
Leoncavallo: el teló no s’ha alçat encara, però l’òpera ja ha començat.
La peça és de 1892 i està basada en uns fets reals, que succeïren a
Calàbria, i que colpiren el futur músic quan tan sols tenia 18 anys. El seu
pare, un jutge, va ser qui va investigar el cas. De la vida al teatre, doncs, i
és que a partir d’aleshores l’òpera italiana bandejaria la literatura romàntica i la mitologia clàssica i es fixaria en fets quotidians o en obres literàries
lligades al realisme i al naturalisme:
Zola, Balzac o Giovanni Verga van ser
algunes de les fonts que legitimaven
aquella nova modalitat operística.
PROGRAMACIÓ ESTABLE

3h 10'

ÒPERA

Preu general: 47/51€
42/46€
2 concerts per 84/92€
(Don Carlo + Cavalleria
Rusticana / Pagliacci)
Socis Joventuts Musicals: 42/46€

Dimecres 9 de maig a les
19.30 h (Antiga Audiència).
Conferència introductòria
a càrrec de Josep Maria
Rota, musicòleg. Durada: 1h
30 aprox. Accés lliure.
El mateix dia de la funció, a
les 20 h al foyer del Teatre
Tarragona. Breu introducció
a càrrec de Josep Maria
Rota, musicòleg. Durada:
30 min. Accés lliure als
espectadors amb entrada.
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Albrecht Mayer & OCM
ORQUESTRA SIMFÒNICA CAMERA MUSICAE
Oboè: Albrecht Mayer · Director: Tomàs Grau

temporada simfònica

Vaughan Williams: l’elegància anglesa
L’OCM tanca la temporada de concerts a Tarragona amb el Concert
per a oboè i orquestra en La menor de Ralph Vaughan Williams (1944).
Una partitura excepcional que Albrecht Mayer, artista del segell Deutsche Grammophon, coneix a la perfecció.
Vaughan Williams, conscient de la dificultat d’equilibrar el so de l’oboè
com a solista, redueix l’Orquestra en gran part dels moviments, renunciant
a l’ús gratuït dels tutti. Això crea una sensació de diàleg elegant entre els
instruments i sense alliberar en cap moment al solista d’una responsabilitat
màxima. El director titular, Tomàs Grau, dirigeix aquest concert, que s’obre
amb la Serenata per a cordes del també compositor anglès Edward Elgar i novament cedeix el protagonisme, a Ludwig van Beethoven, de qui
l’Orquestra n’interpretarà la Simfonia núm. 7 en La major a manera de
clausura.
PROGRAMA
E. Elgar................................................................................Serenata per a cordes, op. 20
R. Vaughan Williams..................................................Concert per a oboè i orquestra
L. van Beethoven.............................................................................Simfonia núm. 7, op. 92

dissabte

12
maig

TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

95'

MÚSICA

Preu general: 20€
17€

18€

12€
2 concerts per 32€
(La Reina de la Nit +
Albrecht Mayer & OCM)

20.30h. sala Josep Yxart.
Xerrada a càrrec de Josep
Maria Rota, President
de Joventuts Musicals de
Tarragona. Accés lliure als
espectadors amb entrada.
Coorganitzat amb

“La seva música i manera de tocar conviden constantment a l’ús de superlatius: la gent
parla d'una ‘espurna divina’ i de la manera en què ha elevat l’oboè per convertir-lo en
un instrument de seducció"
Deutsche Grammophon

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Brodas bros

Block Party by Brodas Bros. James Brown tribute
Ballarins: Berta Pons, Clara Pons, Pol Fruitós, Lluc Fruitós, Marc Carrizo
Banda en directe: Nación Funk All-stars feat Michel Clavero
Lalo López, guitarra i veus; Guilliam Sons, flauta, saxo tenor i veus; Roger
Martínez, saxo alto; Marc Benaiges, bateria; Adri González, teclats

divendres

18
maig

TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

Una gran festa que transformarà la platea del teatre
en un autèntic concert de música negra

75'

MÚSICA/DANSA

Preu general: 18€
16€

Un concert homenatge a la música negra, una festa animada per la dansa
espectacular de BRODAS BROS i conduïda per la banda NACION FUNK
ALL STARS capitanejada per LALO LOPEZ (Fundación Toni Manero).

14€
Escoles de dansa: 14€

6 ballarins, 6 músics i 2 cantants portaran al teatre l’energia del Hip
Hop que va néixer gràcies a les festes Block Party que van començar a organitzar DJ’s de Nova York com Cool Herc, Africa Bambata o Grandmaster Flaix.
Després de fer “Pere i el llop” amb música clàssica, “Vibra” amb percussió, “Br2”
amb electrònica... els Brodas Bros tornen als orígens del funk dels 80: James
Brown, Aretha Franklin, Kool & The Gang i molts més. Amb hits com el “Sex Machine”, o el “Think”, us faran saltar de la cadira i ballar!
Un espectacle altament participatiu, un concert on els espectadors
són lliures d’aixecar-se, ballar i cantar quan els hi vingui de gust.
Peace, Love, Unity and Having Fun!!!
PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Reggae Per Xics
The Penguins

The Penguins "Reggae per Xics": Francesc Puiggròs: Veu i trombó; Axel
Domingo: Veu; Pol Gomez: Guitarra; Oriol Serna: Guitarra; Ramon Vague: Baix;
Xavier Haro: Bateria ; Genis Navarro: Trompeta; Eduard Polls: Saxo Tenor;
Francesc Polls: Saxo alt i baríton; Sergi Beltran: Teclats

diumenge

20
maig

TEATRE
TARRAGONA

18h
Amb “Reggae per Xics - Ballant damunt la lluna” The Penguins estrenen espectacle i enceten una nova aventura, que amb el combustible dels ritmes
jamaicans, farà viatjar el públic més enllà de les estrelles.
La nova Gira suposa l'estrena del 4t disc del grup, on continuen arranjant
cançons del repertori tradicional infantil i, per primera vegada, també hi incorporen composicions pròpies. Partint de l’estació espacial “Kingston“ i amb
l’ajuda del coet RPX-1 visitaran diversos planetes descobrint cançons, ritmes i
instruments en un viatge interestel.lar ple de música i diversió.
Reggae per Xics va néixer fa 6 anys de la mà de The Penguins, una banda
de 10 músics que amb 4 discs i centenars de concerts mantenen la seva
proposta on música, humor i pedagogia es donen de la mà per a fer que
un concert de Reggae per Xics esdevingui una experiència inoblidable per
totes les edats.

MÚSICA

Preu general:
10€ adults
8€ (- 12 anys)
Gratuït (- 3 anys)

estrena

Durant aquests anys han tocat en centenars de sales, teatres i festivals d'arreu,
a més de guanyar un premi ARC en la categoria de “Millor espectacle per al
públic infantil i familiar” l'any 2015.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Frankenstein
de Guillem Morales

Basat en la novel·la de Mary Shelley
Direcció: Carme Portaceli
Adaptació: Guillem Morales
Amb: Joel Joan, Àngel Llàcer, Lluís Marco, Albert Triola, Magda Puig,
Pere Vallribera

El clàssic de Mary Shelley sobre un dels monstres més
famosos de la història que mostra les tenebres d'una
societat incapaç d'assumir la diferència
L’any 1818, Mary Shelley va dotar d’una vida perdurable el seu cèlebre
monstre, que amb la seva multiplicitat orgànica acabaria esdevenint un
mite fonamental de la nova societat contemporània, abocada a un
replantejament profund de les construccions d’identitat en el nou món
marcat per la industrialització i la reorganització dels poders fàctics.

dijous

24
maig

TEATRE
TARRAGONA

21h
TEATRE

Preu general: 26€
22€
12€

PROGRAMACIÓ ESTABLE

© David Ruano / Tnc

Dos-cents anys després de la primera publicació de la novel·la, la directora Carme Portaceli porta a escena la història d’aquest Prometeu
modern amb una dramatúrgia de Guillem Morales (director i guionista
de la premiada pel·lícula Los ojos de Julia) que indaga en els territoris més
tenebrosos de la humanitat ferida del mite.
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MARÇ
JUNY
2018

Liebe Frida, Liebe
La Im.perfecta Cía Dansa

Direcció: Raquel Méndez i Álvaro Naranjo

divendres

escena
tarragon
a

25
maig

TEATRE
TARRAGONA

Imagina que la pintura adquireix moviment...
Imagina que allò immòbil pren vida...
Et portarem de viatge a través d’algunes de les famoses pintures de Frida
Kahlo, obres que son projeccions de la seva turmentosa vida.

21h
DANSA

Preu general: 10€

Coneixerem a través de la dansa el treball d’aquesta artista que, en
paraules de Diego Rivera, és «àcid i tendre, dur como el ferro i delicat i fi
como les ales d’una papallona, adorable com un bonic somriure, profund
i cruel com el més implacable de la vida».
Gaudirem d’un espectable on es fusionaran el color i el moviment, les
flors i les llàgrimes, la contemporaneïtat i un temps que ja va passar.
Serem testimonis d’una vida i una trajectòria artística apassionants.
Aquest és el segon espectacle de la companyia tarragonina La Im.perfecta, dirigida per Raquel Méndez, qui treballa pel món de la dansa a
la ciutat des de fa anys, i que ara en aquest projecte personal vol transmetre a través de les seves creacions el palpitar de les pròpies vivències
acompanyada de ballarins compromesos amb la dansa i que demostren
gran talent.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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MARÇ
JUNY
2018

Presentació del CD
“Homenatge a Serrat”
TGN Big Band

escena
tarragon
a

La TGN Big Band es va crear l’any 2013 aplegant els millor músics professionals del nostre territori, sota la direcció i arranjaments de Jordi Grisó
El músic i també director Paco Martín, va apostar per un nou projecte musical que permetés fusionar els majors èxits de la història de la música amb
els ritmes del jazz, rock, etc . Amb aquesta finalitat s’han versionant autors
tant destacats com a Frank Sinatra o Joan Manuel Serrat.

divendres

1
juny

TEATRE
TARRAGONA

21.30h
Durada

80'

MÚSICA

Preu general: 10€

Al 2017 la TGN Big Band va presentar al Teatre Metropol l’homenatge a
Joan Manuel Serrat amb arranjaments inèdits dels temes més coneguts del
cantautor. Després del gran èxit assolit, la TGN Big Band amb la veu de
Paula Dominguez es planteja consolidar aquest projecte en un nou treball discogràfic que es presenta en aquest concert dins la programació
dels jocs del Mediterrani.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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MARÇ
JUNY
2018

El cor a la veu.
Gran concert final
Cor InCrescendo. 10è aniversari

Diuen que cantar et fa feliç i que fer-ho en una coral educa el gust per la música
i ens enriqueix culturalment com a societat. Amb aquesta premissa es presenta
El cor a la veu, un projecte musical impulsat pel cor InCrescendo de
Tarragona.
«Els InCrescendo som un cor amateur que just aquest any celebrem el desè
aniversari de la nostra formació; deu anys durant els quals hem volgut transmetre
el nostre entusiasme pel cant a cappella a tot arreu on ens han convidat. Ens
encanta cantar però, sobretot, ens encanta cantar junts i estem convençuts que
els grups de cant coral aporten una gran riquesa, tant en l’aspecte humà com
cultural. Pensant en la manera com podíem celebrar aquest aniversari tan rodó,
se’ns va ocórrer que podíem organitzar un projecte que centrés l'atenció en tot
allò que es mou dins del món del cant coral de Tarragona i li donés visibilitat. I
així va néixer El cor a la veu.
El cor a la veu és, doncs, una il·lusió: la d’aplegar totes les corals amateurs de la
ciutat en un projecte comú i mostrar al públic un dels seus grans actius culturals».
El cor a la veu és un cicle de concerts, que tindrà lloc entre els mesos de
març i maig de 2018, a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la URV, en el
qual participaran un total de 24 cors no professionals de la ciutat i en què es
podrà veure l’ampli ventall d’estils de música coral que hi ha a la ciutat (vegeu
pàgina 75).
I, com a colofó final, el dia 2 de juny, tots els cors participants en el cicle oferiran
un concert conjunt al Teatre Tarragona, que reunirà prop de 500 persones a
l'escenari, entre cantaires i músics.

dissabte

2
juny

TEATRE
TARRAGONA

19h
MÚSICA

Preu general: 12€

CICLE DE CONCERTS:
DEL 3 DE MARÇ AL 26 DE MAIG
Aula Magna Campus Catalunya URV.
Dissabtes, a les 19 hores (excepte 3 i 10
de març, a les 18 hores).
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/elcoralaveu/
INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/elcoralaveu/

Organitza:

«Aquest gran concert, un format inèdit a la nostra ciutat, vol ser una mostra de
tots els estils musicals que pot interpretar un cor i alhora una manera de festejar
plegats i amb el nostre públic la passió que ens uneix».
PROGRAMACIÓ ESTABLE
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MARÇ
JUNY
2018

Moby Dick
Director: Andrés Lima
Versió: Juan Cavestany
Amb: Josep Maria Pou

dijous

7
juny

TEATRE
TARRAGONA

Un espectacle total, valent i innovador
El capità Ahab és un dels grans personatges de la literatura universal. Un
ésser que evidencia l'obsessió humana que va més enllà de la raó, capaç
de consumir la voluntat i eliminar qualsevol element bondadós de l'ànima.
“L’orgull (la hibris grega) d’A hab, l’intent de ser Déu superant a Déu, és una
característica pròpia de l’Home, que lamentablement ens aporta tant
desastres com grans gestes”, explica el director Andrés Lima.

21h
TEATRE

Preu general: 26€
22€
12€

De Moby Dick s'han realitzat múltiples adaptacions, algunes més properes
a l'original que d’altres. Aquest muntatge està inspirat en la solitària figura
d'A hab i la seva lluita contra la balena. I convida l’espectador a fer un
viatge a les profunditats de la bogeria d'un home capaç de tot per satisfer la seva obstinació.

"Pou se deja literalmente la piel para encarnar al impío Ahab"
Jacinto Antón, El País

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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escena
tarragon
a

ESCENA TARRAGONA
Dinamització i suport a la creació no professional
en els àmbits del teatre, la dansa i la música

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.
Dg. 4 de març, 18.30h
Teatre Tarragona (Dansa tradicional)

FESTIVAL DE XXXVI ANIVERSARI
DE L’ESBART DANSAIRE DE
TARRAGONA

Accés lliure (condicionat a l’aforament de la sala)

Dg. 27 de maig, 19h.
Teatre Metropol (Teatre)

TEATRE GANYOTES
CLUB VAIXELL
TWESTERN

Ds. 7 de juliol, 21h.
Teatre Tarragona (Dansa)

TARRACOFUSION
WHO WE ARE II

Preu entrada 10€ anticipada i 12€ a
taquilla. Més informació i venda d’entrades: www.tarracofusion.com

+ ALTRES ACTES D’ENTITATS
Durant els mesos de març a juny, els Teatres de Tarragona també acolliran actes de diverses entitats i iniciatives de la
ciutat. Per la seva rellevància, entre d’altres, fem esment de:
Dv. 1 de juny, 20h. Teatre Metropol

PREMIS ONES MEDITERRÀNIA 2018

Accés amb invitació, prèvia recollida a les taquilles del teatre

ALTRES CICLES al Magatzem
Durant la temporada d’enguany, continuarem gaudint al Teatre Magatzem d’una programació estable
de jazz, folk i dansa.Aquests nous cicles neixen per la iniciativa de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Tarragona i compten amb la direcció artística i coordinació tècnica d’Ana Corredor de l’Espai Evohé, pels espectacles de dansa, de Joana Chordà del Tecler, pels de folk, i de Kike Colmenar pels concerts
de jazz.Cal destacar la col·laboració de la Cooperativa Obrera Tarraconense que amb la cessió de les
seves instal·lacions, fa possible que aquests petits formats permetin al públic viure una experiència més
intensa i propera als artistes.Els tres cicles ofereixen una bona mostra del millor de cada gènere, amb
propostes excepcionals contemporànies i actuals.

#tarragonafolk

#tarragonajazz

#tarragonaendansa

Dv. 23 febrer, 20.30h
CRIATURES / TAUMÀTROP
Un duet íntim que viatja pel món de la
senzillesa, la naturalitat i la delicadesa.
La gralla i l’acordió diatònic transporten
a un món imaginari on tot gira al voltant
de la música d’arrel. Melodies tendres i
innocents, amb sonoritats mediterrànies
tan pròpies de la nostra terra. 10€

Ds. 24 febrer, 20.30h
GORKA BENÍTEZ, saxo; Roger Mas, piano; Martín Leiton, contrabaix; Ramon
Prats, bateria. UnderPool 5 és la cinquena entrega de la sèrie numerada del segell Underpool on es convoca a l’estudi
un grup de músics que aporten cadascun
originals compostos expressament per a
l’ocasió i que, un cop enregistrats, formen
part del disc editat. 10€

Dv. 16 febrer, 20.30h
ANDRÉS CORCHERO / Nowhere man.
Dansa contemporània. Now-hereman és
un solo de dansa que neix del desig de
ballar a partir de cançons que emocionen el ballarí, que li evoquen records o li
estimulen el cervell i el cos. Músiques que
fan somriure, plorar o pensar. Ballar l’espai
que s’habita i deixar que les músiques
transformin. 10€

Dv. 9 març, 20.30h
HEURA GAYA, MERITXELL GENÉ I
MERITXELL CUCURELLA-JORBA
Amor. Arrels, branques i fulles.
Un recorregut des de les arrels dels nostres
poetes, passant per les branques de totes
les maneres de dir de la nostra llengua fins
a les fulles que els fan volar enllà de tot. Entrellaçant cançons i poemes, tracen un camí
fet d’amor, que mou el so i les estrelles. 10€

Ds. 10 març, 20.30h
RAYNALD COLOM, trompeta i teclats;
David Soler, guitarra i pedal steel. El
multipremiat trompetista, compositor i productor català presenta Steel, un canvi
radical en el so de Colom, conegut per
àlbums com Evocació o Rise. El guitarrista
David Soler hi aporta un so més agressiu
i contemporani, barrejant flamenc, rock i
black american music. 10€

Dv. 16 març, 20.30h
ROBERTO OLIVÁN / Vulnerable.
Dansa contemporània. Anticipar, sobreviure, resistir i recuperar-se dels impactes
socials. Percebem la vulnerabilitat com
una àmplia zona on es creuen les mesures de control, repressió i protecció, on
es combinen els efectes d’una successiva
pèrdua de les relacions individuals i col·
lectives. 10€

Entrada gratuïta prèvia recollida d’invitació trucant al telèfon 977 55 13 00 o a comunicacion@mare-terra.org.

Mare Terra Fundació Mediterrània organitza un any més els Premis Ones Mediterrània, que arriben a la seva 24a edició i que
reconeixen la tasca de persones i entitats en favor del medi ambient i la convivència entre les persones.
Organitza: Fundació Mare Terra i Conselleria de Medi Ambient

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Teatre el Magatzem. c/ Reding, 14 - Tarragona. Tel. 977 211 148 - www.tarracoticket.cat
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FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

TEATRE

Accés lliure als espectadors que assisteixin
a l’espectacle

CICLE PSIQUISME I TEATRE
Al finalitzar els espectacles hi haurà un col·loqui
amb els intèrprets en el que podrem compartir opinions, preguntes i reflexions.
Coorganitzat amb: Delegació de Tarragona del Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya.
Més informació a les taquilles del teatre i a
teatres.tarragona.cat

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.
Activitats coorganitzades per la Conselleria de Cultura i diverses entitats de la ciutat.

MÚSICA /ÒPERA / LÍRICA

PROGRAMACIÓ ESTABLE

“La autora de Las Meninas”

Breus introduccions el mateix dia de la funció de
les òperes dels Amics de l’Òpera de Sabadell amb
resums argumentals i descripció de les veus i personatges.
Una perfecta manera de conèixer més sobre les òperes i poder gaudir millor de la representació.
Pels més curiosos es realitzen conferències més complertes al llarg de la temporada a l’Antiga Audiència.
A càrrec de Josep M. Rota, musicòleg
Organitza: Amics de l’Òpera de Tarragona
Col·labora: Joventuts Musicals de Tarragona i Àrea de
Cultura

Diumenge 11 de març
Foyer del Teatre Tarragona.
A les 17h, una hora abans de la funció.
Breu introducció a DON CARLO de G. Verdi.
30 minuts aprox. Accés lliure als espectadors que assisteixin a l’espectacle.

Divendres, 11 de maig
Foyer del Teatre Tarragona.
A les 20h, una hora abans de la funció.
Breu introducció a CAVALLERIA RUSTICANA,
de Mascagni i PAGLIACCI, de Leoncavallo
30 minuts aprox. Accés lliure als espectadors que assisteixin a l’espectacle.

ÒPERES al Gran Teatre
del Liceu i al Teatre Tarragona
Els Amics de l’Òpera de Tarragona segueixen organitzant el seu cicle de xerrades al voltant del
món de l’òpera. Aquestes conferències tenen lloc a
l’Antiga Audiència (Pl. Pallol, 3) i van a càrrec del
musicòleg Josep Maria Rota Aleu.
Accés lliure condicionat a l’aforament de la sala

Dimecres, 14 de febrer, 19.30h
ROMEO ET JULIETTE, de Charles Gounod

Dimecres, 7 de març, 19.30h
DON CARLO, de Giuseppe Verdi

Dimecres, 11 d’abril, 19.30h
ATTILA, de Giuseppe Verdi

Dimecres, 9 de maig, 19.30h
CAVALLERIA RUSTICANA, de Mascagni
PAGLIACCI, Leoncavallo

Dimecres, 13 de juny, 19.30h
LA FAVORITE, de Gaetano Donizetti
65

Temporada
DIRECCIÓ:

Música Sacra

ORGANITZA:
Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Tarragona

EN COL·LABORACIÓ AMB:
Capítol de la Catedral
Universitat Rovira i Virgili
Ag. d’Ass. de Setmana Santa
JOIC

TOTA LA INFORMACIÓ A

www.joventutsmusicals.cat/tarragona

Ds. 3 març. 19h. Teatre Tarragona. L'ORFEÓ CATALÀ (més info a la pàg. 11)
Direcció: SIMON HALSEY. Obres de Henry Purcell, Antonio Lotti, A. Bruckner, G. Fauré, Josep Vila i Casañas

Ds. 10 març. 19h. Catedral de Tarragona
COR DE CAMBRA FEMENÍ SCHERZO

Dl. 26 març. 21.30h. Catedral de Tarragona
BACH: PASSIÓ SEGONS SANT JOAN

Direcció: JORDI CASAS. Obres: Messe des pêcheurs de
Vierville, de Gabriel Fauré i André Messager. Preu: 12€

Concert de Setmana Santa
(més info a la pàg. 17)
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
Direcció: XAVIER PUIG
Cor Ciutat de Tarragona, Cor Lieder Càmera i Orfeó
Manresà

Dg. 18 març. 19h. Catedral de Tarragona
COR I ORQUESTRA URV
Direcció: MONTSERRAT RIOS. Obres: Missa Solemne en Sol
M., L. Cherubini. Preu: 12€

Dg. 1 abril. 20h. Teatre Tarragona
JOVE ORQUESTRA INTERCOMARCAL
JOIC Preu: 12€
Direcció: MARCEL ORTEGA I MARTÍ. Obres de Gran

de Tarragona 2018

Ds. 5 maig. 20.30h. CATEDRAL
JOAN PARADELL

Organista titular de la Cappella Pontificia
“Sistina” del Vaticà

Ds. 19 maig. 20.30h. CATEDRAL
PEDRO AGUILÓ

Organista titular de l’església de Santa Eulàlia de
Palma de Mallorca

Direcció artística: Jordi Vergés

Ds. 2 juny. 20.30h. CATEDRAL
ANDRÉS CEA

Professor de’Orgue del Conservatori Superior de
Música de Sevilla

Ds. 16 juny. 20.30h. CATEDRAL
BARTOMEU MUT

Organista de la catedral de Palma de Mallorca
i Professor d’Orgue del Conservatori Professional
de Música i Dansa de Mallorca

Pasqua russa, Nikolai Rimski-Kórsakov Parsifal, Richard Wagner

Venda d’entrades: www.tarracoticket.cat i Taquilles Teatre Tarragona – 1 h abans del concert, en el mateix recinte

PROGRAMACIÓ ESTABLE

XIV FESTIVAL D'ORGUE

Preu: 8 € (anticipada) / 10 € (taquilla) / menors 16 anys: 4 €
Venda d’entrades: www.tarracoticket.cat i Taquilles Teatre Tarragona – 1 h abans del concert, en el mateix recinte
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DIA INTERNACIONAL
DE LA DANSA

XXIV FESTIVAL DIXIELAND
DE TARRAGONA
Del 25 al 30 d’abril la XXIV edició del Festival Internacional Dixieland
torna a Tarragona amb tot un seguit de concerts i activitats que
ens duran per l’univers sonor de la trompeta, i a conèixer millor el seu
paper imprescindible en el món del Jazz.
Descobrirem els seus colors i els repertoris, i recordarem també alguns
dels seus intèrprets més rellevants.
La trompeta, en el paper d’instrument solista o en els arranjaments per
a les seccions de les bandes,ha estat instrument protagonista del
Jazz des del seu origen, essencial per entendre’n l’evolució i història.

Ds. 21 d’abril. 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.

Gunhild Carling and Carling Family visiten el nostre país per
primer cop amb un concert únic i vibrant i que promet moltes i grans
emocions. Dan Barrett i el seu quintet ens oferiran la seva magistral
interpretació dels indispensables del repertori de Jazz tradicional. The
Gramophone All Stars Big Band ens encomanaran l’efervescència
dels seus enèrgics ritmes tropicals. Chicuelo-Mezquida ens portaran
la seva electritzant fusió de personalitats, el jazz i el flamenc.

Dv. 27 abril. 18h. 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

Els carrers, els bars, els mercats i els parcs, les biblioteques i els locals
de Tarragona, s’ompliran com cada primavera de música dixieland i
del millor jazz tradicional internacional.
Amb el Dixieland arriba un cop més el bon temps i el bon jazz a la
nostra ciutat. Sortim amb alegria a gaudir-los!
Consulta tot el detall de la programació a:

dixieland.tarragona.cat
PROGRAMACIÓ ESTABLE

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, el 29 d’abri, 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
Direcció artística: Associació per al foment de la Dansa de Tarragona (AFDT)
Col·laboren: Altres escoles de dansa de la ciutat

Organitza:

Dg. 13 de maig. 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
qui formen part de l’Associació per al foment de la
dansa de Tarragona, Artis Escola de dansa, Estudi
de Dansa Art i Flamenc, Estudi de Dansa Montserrat,
Escola Endantza i el Taller, Centre de Dansa Maribel
Soler, 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 Tarragona, en l’horari habitual.
COMPLEMENTÀRIAMENT
Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6 de maig.
Palau Firal i de Congressos de Tarragona
CONCURSO NACIONAL DE DANSA ANAPRODE
Concurs Nacional de Dansa per al recolzament i
promoció de la dansa a Espanya en col·laboració
amb la Confederació Nacional de dansa de França.
Organitza: Anaprode
Més informació: www.anaprode.com
Dv. 18 de maig. 21h. Teatre Tarragona
BRODAS BROS. Més informació a la pàgina 48
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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. Aquest cicle està organitzat per Joventuts Musicals en conveni amb
l’Ajuntament de Tarragona i s’ofereix tant als socis de l’entitat com al públic
en general

Dm. 10 abril. 20h

Dm. 17 abril. 20h

Auditori de la Diputació de Tarragona

Auditori de la Diputació de Tarragona

FLAUTA & GUITARRA

NEUS PLANA, flauta
MARIA CAMAHORT, guitarra
Obres de: Bach, Piazzolla, Credie, Walton , Gasull,
Marais, Cançons tradicionals

Dm. 15 maig. 20h

Dm. 12 juny. 20h

Auditori de la Diputació de Tarragona

Auditori de la Diputació de Tarragona

250 anys de la seva mort
CONJUNT ATRIA, ensamble barroc

CRISTINA NARANJO, piano

HOMENATGE A TELEMANN:

SCHUMANN & DEBUSSY
Obres de: Schumann, Debussy

Júlia Santos, traverso · Isabel Soteras, violí · Guillem
Cabré, violí · Carla Rovirosa, violoncel · Marc
Sumsi, clavecí
Obres de: G. Ph. Telemann, G. F. Händel, G. Ph. Telemann,
J. S. Bach, G. Ph. Telemann, J. Kuhnau, Ch. Graupner.

MELODIA: PASSIÓ I
INTROSPECCIÓ

MARIA CANYIGUERAL, piano
Obres de: L. van Beethoven, B. Casablancas, E.
Granados, R. Schumann.

Dm. 29 maig. 20h
Auditori de la Diputació de Tarragona

-12 3€

DUO FENIX

PREUS: General: 10€

NICOLÁS COBO RAMON, violoncel
FEDOR VESELOV, piano

Socis Joventuts Musicals: Entrada lliure

Obres de: L. Beethoven, R. Schumann, E. Grieg,
A. Piazzolla

5€

7€

VENDA D’ENTRADES: 1 hora abans de cada
espectacle, en el mateix recinte
Per a fer-se soci de Joventuts Musicals
www.joventutsmusicals/tarragona

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Joventuts Musicals també participa en la Temporada
de Música Sacra (direcció artística), en la Temporada
Simfònica de la Camera Musicae (patrocini) i en el
Fòrum de l’espectador (conferències Òpera)
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LES ESCOLES
VAN AL TEATRE

Organitza:
IMAGINAUTES
Serveis Culturals
imaginautes.cat

Un munt de funcions 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. Cada espectacle ve acompanyat del corresponent material didàctic.
28 febrer - 9.30, 11 i 15.30h
1 de març - 9.30h
Teatre Tarragona

HITCHCOCK

14 i 15 de març - 9.30 i 11h
Teatre Tarragona

12 i 13 d'abril - 9, 11 i 15.30h
Antiga Audiència

MAL DE CLOSCA

SNOW WHITE

18 i 19 d'abril - 9, 11 i 15.30h
Antiga Audiència

LITTLE RED
8 de març - 9.30, 11.30 i 13.30h
Teatre Tarragona

NOVELAS EJEMPLARES

4 d'abril - 9.30, 11 i 15.30h
5 d'abril - 11h
Teatre Tarragona

TOMMY & THE TALENT
THIEF

25 d'abril - 9.30 i 11h
26 d'abril - 9.30, 11 i 15.30h
27 d'abril - 9.30h
Antiga Audiència

CHIMP

MOSTRA DE TEATRE JOVE
Entrada gratuïta
La Mostra de teatre jove celebra aquesta primavera el seu 25è
aniversari. L’edició d’aquest any comptarà amb 10 grups de
teatre de col·lectius joves, 3 que provenen de centres educatius o
formatius, 6 grups que provenen de grups de teatre amateurs i un
grup convidat provinent de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.
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 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 6
obres d’escriptors teatrals reconeguts com William Shakespeare, Sergi
Pompermayer o Mireia Arbós.
Els grups de teatre i companyies que participen a la mostra de teatre jove 2018 són
COL·LEGI LESTONNAC, TORNAVÍS TEATRE, (H)ISTRIONIS TEATRE, ARTS ESCÈNIQUES PONS
D’ICART, ARTELIATS, VIS DE VANADI, NEBULOSA TEATRE, AULA DE TEATRE DE LLEIDA I LA FAIXSULA.
Coorganitzen: Grups de teatre jove, Tarragona Jove (Conselleria de Joventut)
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)
Més informació a: www.tarragonajove.org

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE
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JORNADA FAR /
TEATRE JOVE

ESTRUCTURA DE LA JORNADA

Més informació i inscripcions a
www.tarragonajove.org

•

9.30h - Benvinguda i exercicis d’escalfament a càrrec d’Âlex Manríquez, actor, pedagog i atrezzista.

•

10h - Presentació de la jornada i inici de les dinàmiques formatives / simultànies:
· VEU “Esgarip d’emocions i pensaments” a càrrec de Mercè Mariné, actriu i professora de veu i
interpretació a l’Institut del Teatre.
· TEXT “La consciència del públic: teatre clàssic, naturalisme, modern i contemporani” a càrrec de
Marc Chornet, director d’escena.

Dissabte 17 de febrer / ESPAI JOVE KESSE
De 9.30 a 14h / gratuït / joves de 14 a 35 anys

· COS “Desactivar, accionar i muntar” a càrrec de Francina Fernández, actriu i formadora.

TEATRE JOVE / FORMACIÓ. ACCIÓ.

•

12h - Descans

“La interacció teatral com a element transformador”

•

12.30h - Breu exposició del resultat de les dinàmiques

•

13h - l’Aula de Teatre de Lleida a càrrec d’Antonio Gómez, Actor i docent. Gerent de l’Aula i Director
de projectes artístics externs i professor d’Interpretació al CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral

*Acte amb motiu del 25è aniversari de la mostra de teatre jove

Individus i grups, actuen, s’identifiquen, es comuniquen i reaccionen en relació els uns amb els altres. La
interacció, des d’una òptica activa, és present en el camp teatral formant part d’un procés de connexió i
transformació entre el grup actoral i els públics, convenient el tot en un marc d’expressió i de desenvolupament
de reciprocitat interessada.
Una representació teatral, comporta una interacció real que es percep, entre l’obra i l’espectador.
Amb això el teatre promou un discurs que s’ens transmet mitjançant un diàleg constructiu que ha de tenir
presents en el seu procés creatiu elements claus com l’enunciat, l’espai escènic, els cossos en moviment, el
temps de representació, el context, els gèneres, els silencis, els foscos, les llums... Per assolir una interacció real,
d’impacte entre els diferents públics, no podem obviar també la necessària interacció ficcional que s’ha de
donar entre els personatges a través de l’acció verbal i no verbal.

Ds. 17 de febrer. 10 a 12h. Jornada FAR -Teatre Jove / Espai Jove Kesse
LA VEU, ESGARIP
D’EMOCIONS I
PENSAMENTS
a càrrec de Mercè Mariné,
actriu i professora de veu

EL TEXT, LA CONSCIÈNCIA
EL COS, DESACTIVAR,
DEL PÚBLIC: teatre clàssic,
ACCIONAR I MUNTAR
naturalisme, modern i
a càrrec de Francina Fernàndez,
actriu i formadora
contemporani
a càrrec de Marc Chornet,
director d’escena

El teatre pot ser un camí per remoure i transformar coses, vides i persones. Com cuidem en aquest procés
la veu, el text i el cos per interactuar amb els públics des de perspectives i escenaris diversos serà el fil
conductor d’aquesta jornada de teatre jove.
Un espai de trobada, de relació i de creació dirigit a joves que aposten fermament en la producció teatral
com un dels principals motors de la ciutat. Una jornada oberta a explorar noves vies de
representació i interacció teatral, cercant l’impacte i la innovació.
TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE
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FESTIVAL

JA VEUS

El Festival Ja Veus aposta per una programació musical en la
qual la interpretació vocal pren un protagonisme rellevant,
el Festival també té com a objectiu la recerca, promoció i
difusió de nous talents musicals, així com el seu apropament
al públic de la ciutat de Tarragona i voltants, a partir d'un
format de concerts únics per la seva filosofia i ubicació.
VENDA D’ENTRADES
Anticipades:
- Shiva Music (C. Cós del Bou, 15, Tarragona. 97724 08 19)
- H-Records (C. Santa Anna, 38, Reus. 97759 01 46)
- www.atrapalo.com
El dia de l’actuació:
Una hora abans a la taquilla de cada espai

Ds. 14 abril. 21h
ROGER MAS presenta Parnàs

Dg. 13 maig. 18.30h
MAZONI Carn, os i tot inclòs

TEATRE TARRAGONA

CLAUSTRE DEL SEMINARI DE TARRAGONA

ENTRADA: 16€. Més informació a la p.23

ENTRADA: 10€ taquilla · 8€ anticipada

Més informació:
www.facebook.com/javeustgn/
javeusfestival@gmail.com

Organitza: Plexo
Col·labora: Aj. de Tarragona

Ds. 5 maig. 20.30h
EL PETIT DE CAL ERIL presenta “
TEATRET DEL SERRALLO
ENTRADA: 14€ taquilla · 10€ anticipada

Ds. 7 abril. 20.30h
HARRISON FORD
FIESTA

“

Ds. 19 maig. 20.30h
JUDIT NEDDERMANN
presenta nou disc

TEATRET DEL SERRALLO
ENTRADA: 10€ taquilla · 8€ anticipada

presenta La Fête

TEATRET DEL SERRALLO
ENTRADA: 12€ taquilla · 10€ anticipada

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS
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Cicle de cant coral de Tarragona
El cor a la veu és un projecte musical que reunirà un total de 24 cors no
professionals de Tarragona i que permetrà conèixer la dimensió cultural i
humana del cant coral a la ciutat.
Els concerts es faran a les 19h a l’Aula Magna de la URV (Campus Catalunya), excepte els dies 3 i 10 de març, que es faran a les 18h. El cicle
clourà amb un gran concert final el dia 2 de juny a les 19h al Teatre
Tarragona (vegeu p. 58 i 59).

Dissabte 7 abril

Dissabte 21 abril

Dissabte 12 maig

CORAL AUGUSTA

SINGTÒNICS

CORAL INFANTIL ELS
ROSSINYOLS DE TARRAGONA

Dissabte 17 març
Dissabte 28 abril

COR ESTELS DE LA SCHOLA
CANTORUM DELS AMICS DE LA
CATEDRAL

CORAL L'ÀNCORA
CORAL CONCORDIE

Dissabte 14 abril

COR ADAGIO

Dissabte 19 maig

COR ARSMÚSICA

COR INCRESCENDO

Accés gratuït condicionat a l’aforament
Organitza:

Dissabte 3 març

Més informació: @elcoralaveu

Dissabte 10 març
ORFEÓ URV

COR MOS CANTARS

Dissabte 5 maig

Dissabte 24 març
CORAL URV

Dissabte 26 maig
VEDRUNA COR
COR GREGAL

COR SAGETA DE FOC
AGR. CORAL SERRALLO

THE ISSEL'S SINGERS

Dissabte 21 abril

COR SONS DE GÒSPEL
ALTRES ESPAIS ESCÈNICS

COR XERA

COR JOVE SCHOLA
CANTORUM DELS AMICS
DE LA CATEDRAL

COR AL·LELUIA

COR DACAPO

SCHOLA CANTORUM I
L'ORQUESTRA DELS AMICS DE
LA CATEDRAL DE TARRAGONA

COR CIUTAT DE TARRAGONA
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Consulta’n la
programació al web:
www.salatrono.com
15 i 16 de febrer. 20:30h
18 de febrer. 18:30h
FAIRFLY
Cia. La Calòrica

9 i 10 de març. 20:30h
11 de març. 18:30h
ESTIC FENT SONDHEIM
de Mone Teruel i Gustavo Llull

6 i 7 d'abril. 20:30h
8 d'abril. 18:30h
BALLA AMB MI
Cia. Balla amb mi

Entrada 12€/16€

Entrada 12€/16€

Entrada 12€/16€

23 i 24 de febrer. 20:30h
25 de febrer. 18:30h
ABANS QUE ARRIBI L’ALEMANY
Cia. Res de Res i en Blanc (Illes
Balears)
Entrada 12€/16€

2 i 3 de març. 20:30h
4 de març. 18:30h
LOS BANCOS REGALAN SANDWICHERAS Y CHORIZOS
Cia. José y sus Hermanas

16 i 17 de març. 20:30h
KABARETT-PROTOKOLL
Cia. La Bacanal
Entrada 12€/16€

23 i 24 de març. 20:30h
25 de març. 18:30h
PAQUITO FOREVER
Cia. uVe Teatre

c/ Reding 14, 43001 Tarragona
Tel. 977 211 148
cot@cotarraconense.cat
www.cotarraconense.cat

C/ Armanyà, 11 · 43004 Tarragona
Tel. 977 222 014
info@salatrono.com

13 i 14 d'abril. 20:30h
15 d'abril. 18:30h
LLIBRES PER CREMAR
Cia. Pyros

Ds. 20 gener, 20.30h - TEATRE
PER SI NO ENS TORNEM A VEURE
Direcció: Marc Sambola, Alícia Serrat
Taquilla 14€ · Anticipada 12€ · Soci 10€

Dg. 11 febrer, 12h - TEATRE MUSICAL INFANTIL.

Dg. 28 gener, 12h - TEATRE MUSICAL INFANTIL
SHREK EL MUSICAL, Cia. Catacrac (+4 anys)
Taquilla 8€ · Anticipada 7€ · Soci 6€

Ds. 17 febrer, 20:30h - TEATRE
LA NIT DE LA MOLLY BLOOM, de James Joyce.
Versió de Sanchis Sinisterra. Amb: Àngels Bassas
Taquilla 14€ · Anticipada 12€ · Soci 10€

Ds. 3 febrer, 20.30h - TEATRE. ESPECIAL CARNAVAL
SOBRE ELS DANYS DEL TABAC... I LES OSTRES,
d'Anton Txèkhov. Direcció: Francesc Cerro.
Amb: Xavier Graset
Taquilla 14€ · Anticipada 12€ · Soci 10€

Entrada 12€/16€

20 i 21 d'abril. 20:30h
22 d'abril. 18:30h
UN TRAMVIA ANOMENAT DESIG
Cia. El Somni Produccions (Illes
Balears)

ESPECIAL CARNAVAL

EL LLIBRE DE LA SELVA, Cia. Veus-Veus (+4 anys)
Taquilla 8€ · Anticipada 7€ · Soci 6€

Dg. 25 febrer, 12h - TEATRE MUSICAL INFANTIL
EL VIATGE D'EN JAMES, Cia. Sim Salabim (+3 anys)
Taquilla 8€ · Anticipada 7€ · Soci 6€
Ds. 3 març, 20:30h - TEATRE
MADAME BOVARY, de Flaubert.
Versió i direcció: Ángel Alonso. Amb: Belén Fabra
Taquilla 14€ · Anticipada 12€ · Soci 10€

Entrada 12€/16€

Entrada 12€/16€

Entrada 12€/16€

Dv. 9 febrer, 23h - CHIRIGOTAS. ESPECIAL CARNAVAL
LA NIT DE CARNAVAL
Chirigotas i comparsa de Carnaval
Amb la col·laboració especial d´OSCÁRBOLES
Taquilla 3€ · Anticipada 3€ · Soci 0€

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS

30 i 31 de març. 20:30h
1 d'abril. 18:30h
REFUGIATS
Cia. Tornavís Teatre

27 i 28 d'abril. 20:30h
29 d'abril. 18:30h
PESCANDO EN EL AIRE
Cia. Sagardoy / Bravo

Entrada 8€

Entrada 12€/16€

Dissabte 10 febrer, 22:30h - TECNO-IMPRO ESPECIAL
CARNAVAL

T.I.C.S. - idea original: Discret Impro
Taquilla 14€ · Anticipada 12€ · Soci 10€

Dg. 11 març, 12h - MÀGIA FAMILIAR
FABULÓS, amb Mag Stigman (+4 anys)
Taquilla 8€ · Anticipada 7€ · Soci 6€
Ds. 17 març, 20:30h - MÚSICA - FLAMENC
JUAN MANUEL MORA- FLAMENCO.CAT
Juan Manuel Mora (veu), José Mª Ponce (guitarra),
Gerard Marçal (saxo), Samuel El Tarraco (flauta i violí),
Paco De Mode (percussió), Marina Bautista (baile)
Taquilla 12€ · Anticipada 10€ · Soci 9€
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c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14
43002 Tarragona · Tel. 977 29 62 51
tarragonajove@tarragona.cat
www.tarragonajove.org

Auditori August. Arquitecte Rovira, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 24 55 77
facebook.com/palautgn · @PalauTGN · Més info a: www.palautarragona.com
3 DE MARÇ - 20h
THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER
ORCHESTRA directed by RAY McVay
Amb Moonlight Serenaders i Uptown Hall
Gang. De la mà de Glenn Miller Productions a Nova York, el veterà, Ray McVay
va ser convidat a liderar l’orquestra de la
qual el gran mestre estaria orgullós. Dues
hores de directe amb una pausa de 20
minuts. La Glenn Miller Orchestra ens ofereix un espectacular concert que et transportarà a l’era de les grans orquestres
dels anys 40. Una oportunitat irrepetible
en un espai espectacular i bell.

17 DE MARÇ - 17h
HAKUNAMATATA, TRIBUT A EL REI
LLEÓ
Endinsa’t en un món salvatge i divertit en
aquest tribut a El Rei Lleó. Un espectacle
de Factoria Diversity.
Des de 15€ + despeses
Venda d’entrades a: www.giglon.com

20 D’ABRIL - 20h
LA BELLA DORMENT – BALLET DE
MOSCOU
Un ballet de conte, magnífic i captivador
representat pel gran Ballet de Moscou.
Una oportunitat de gaudir de la màgia
de la dansa.

Preu: 27,25€
Venda d’entrades a: www.elcorteingles.es

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS

Des de 15€ + despeses
Venda d’entrades a: www.giglon.com

JOVE LITERATURA JOVE
ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONA
Dv, 2 de febrer. 21h. LITERATURA
MAGIL·LOQUI
MÀGIA I ALLÒ QUE NO HO ÉS. JOAN HERRERA
Dv, 9 de febrer. 21h. MÀGIA
LA MASCARADA FINAL
Dv, 16 de febrer. 20h. CARNAVAL

Des de 32€ + despeses
Venda d’entrades a: www.entradas.com

10 DE MARÇ - 20h
MOCEDADES
Tornen a l’escenari del Palau Firal i de
Congressos de Tarragona per fer gaudir
als espectadors amb les seves cançons
de sempre.

al públic tarragoní el passat 2017. La
companyia ja ha portat amb èxit altres
espectacles com Reina de las Nieves,
Hakunamatata el Rey de la selva i la
Niñera Mágica.

ESCENARI OBERT
Entrada gratuïta - Aforament limitat

Preu: 38€ + despeses
Grups +12 persones entrada 20€ +despeses
Venda d’entrades a: www.t4tickets.es

3 DE JUNY - 12.30h
PICA-PICA presenta "El Patio de mi casa"
Espectacle de teatre i música dels populars Pica-Pica. Nacho Bombín, Emi Bombón i Belén Pelo de Oro tornen al Palau
Firal i de Congressos de Tarragona per
compartir les seves aventures. Un espectacle que lúdic i educatiu que aposta
per recuperar cançons populars.

CAPOEIRA AL KESSE
OS BAMBAS DA CAPOEIRA TARRAGONA.
Dv, 23 de febrer. 21h. TALLER OBERT DE
CAPOEIRA

TEATRE UNIVERSITARI. AULA TEATRE DE LA URV
Dv, 2 de març. 20h. TEATRE
TRAP I REGGAETON, NOVES VEUS.
DIRTY D & SAUL VUITTON
Dv, 9 de març. 21h. MÚSICA
CONCERT A 2 BANDES
SHE'S SWEET + THE CLANTONS
Dv, 16 de març. 21h. MÚSICA
FESTA MULTICULTURAL
ASSOCIACIÓ SALAM TARRAGONA
Dv, 23 de març. 20h. VÀRIES DISCIPLINES

Des de 14€ + despeses
Punts de venda: servientradas i ticketeta

28 D’ABRIL - 17h
LA BELLA Y LA BESTIA EL MUSICAL
La Bella y la Bestia és una obra familiar
plena de color i il·lusió. Factoria Diversity
ens porta una vegada més aquest conte
de màgia i fantasia que ja va captivar
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Mitjans col·laboradors

DLT 135-2018

Col·laboren

teatres.tarragona.cat

