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Per internet:
www.teatredelacostabravasud.cat

Sense comissions. Imprimiu-vos les entrades des de casa i 
estalvieu-vos els desplaçaments i les cues de la taquilla.
Si apliqueu algun dels descomptes en la vostra compra per Internet els treba-
lladors dels teatres podran sol·licitar-vos l’acreditació a la porta. En el cas de 
no facilitar-la es cobrarà la diferència de l’entrada.

A Blanes:
Casa Saladrigas, C. Roig i Raventós, 2
Horaris: De dimarts a divendres de 10.00 a 13.30h
(només pagament amb targeta)
Teatre de Blanes, C. Ample, 26
Només pels espectacles de l’Escena professional
2 hores abans de l’inici de l’espectacle

A Lloret:
Museu del Mar, Pg. Camprodon i Arrieta, 1-2
Horaris: De dilluns a dissabte de 9.00 a 12.45h i de 16.00 a 18.45h
El Puntet, Av. de Vidreres, 58 
Teatre de Lloret, Pl. Germinal Ros, s/n
1 hora abans de l’inici de l’espectacle

reserva d’entrades anticipades per a persones 
amb mobilitat reduïda:
Fins a 48 hores abans de la funció als telèfons:
Teatre de Blanes: 972 358 473 de 10 a 14h
Teatre de Lloret: 972 361 835 de 10 a 14h

venda anticipada dels espectacles de rialles
A la taquilla del Teatre de Blanes els dijous i divendres de la setmana 
de l’espectacle de 17.30 a 19.30h i 1 hora abans el dia de l’espectacle.

Abonaments 
Els abonaments només es vendran en venda anticipada. 

Abonament de 3 espectacles de la programació professional
15% de descompte
Abonament de 5 espectacles de la programació professional
25% de descompte

Descomptes
Els descomptes s’aplicaran únicament als espectacles de la 
programació professional.
Són per a ús personal i intransferible dels titulars del carnets 
corresponents.
No són acumulables ni vàlids per a la compra d’abonaments.

Families nombroses __________________________________ 10% 

Carnet Jove i Jubilats __________________________________ 25% 

Grups ________________________________________________ 25%

(a partir de 10 persones. Venda anticipada a les oficines)

Persones en situació d’atur ____________________3€ Preu únic

(Entrades limitades. 

Venda només a taquilla el mateix dia de l’espectacle)

Carnet Biblioteques (Blanes/Lloret) ____________________ 10% 

Alumnes de Català ___________________________________ 25% 

Parelles llingüístiques _________________________________ 50%

(comprant dues entrades: 2x1)

Alumnes de Teatre o Dansa _____________________________5€

FEBRER
Data Hora Espectacle T Teatre

Ds 7 21 h LoSERS (PERDEDoRS) 16€ Lloret

Dg 8 17.30 h MAg MàgiA 6€ Blanes

Ds 21 21 h iAiA! 18€ Lloret

Ds 21 20.30 h DiA DE AnDALuCíA 10€ Blanes

Dg 22 17.30 h MAinASonS 6€ Lloret

Dg 22 17.30 h CoM gAT i goS 6€ Blanes

Ds 28 21 h LA FARSA DE WALWoRTH 10€ Blanes

ABRiL
Data Hora Espectacle T Teatre

Dv 10 20 h
Xi niT DE LA CuLTuRA 
LLoRETEnCA gra Lloret

Ds 11 18 h RECoRDS PER A TÚ 6€ Blanes

Dv 17 21 h
PACo DAMAS En 
ConCiERTo 10€ Lloret

Dg 19
18 h i

20.30 h
TEMPS ERA TEMPS 5€ Lloret

Dj 23 21 h
BARCELonA / RoDA DE 
TER 12€ Blanes

Dg 26 17.30 h RoBin HooD 6€ Lloret

Dg 26 17.30 h ELS ConTES DE RiALLES 4€ Blanes

MAig
Data Hora Espectacle T Teatre

Ds 2 21.30 h
ConCERT DE VigíLiA DE 
L’APLEC DE LA SARDAnA 6€ Lloret

Dv 8 21 h EL CRÈDiT 18€ Lloret

Ds 16 18 h SWing DE CinE 5€ Lloret

Dg 24 19 h onE-HiTS WonDERS 18€ Blanes

29-31 -
CAP DE SETMAnA DE 
TEATRE A LLoRET gra Lloret

JunY
Data Hora Espectacle T Teatre

Dg 21 19 h MAMMA MiA! 5€ Lloret

MARÇ
Data Hora Espectacle T Teatre

Ds 7 21 h
ConFESSionS
DE DonES DE 30 18€ Blanes

Dg 8 17.30 h
ConTES DE LA 
MEDiTERRàniA DE LES 
gERMAnES BALDuFA

6€ Blanes

Ds 14 21 h M.A.R.i.L.u.L.A. 10€ Lloret

Dg 15 18 h
L’iMPRESARio in 
AnguSTiE 5€ Blanes

Dv 20 21 h CREMATS 18€ Lloret

Dv 20 21 h
unA BAnDA DE 
PEL·LíCuLA 3€ Blanes

Ds 21 21 h iDioTA 18€ Blanes

Dg 22 17.30 h LA BLAnCAnEuS 6€ Blanes

Ds 28 21 h SER DE MÁLAgA 10€/8€ Blanes

Dg 29 19 h
EnS HA CAiguT LA 
SogRA gra. Lloret Teatre Música Dansa Infantil
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teatre de lloret teatre de blanes teatre de lloret

Dissabte 7 de febrer 21 h Diumenge 8 de febrer 17.30 h Dissabte 21 de febrer 21 h

Entrades: Taquilla 16€ Entrades: Taquilla 6€ Entrades: Taquilla 18€ (no s’apliquen descomptes)

losers
(perdedors)

mag màgia iaia!
una comèdia
molt familiar

losers és una comèdia romàntica. Ella es diu 
Sandra i és una soltera que voreja els quaran-
ta, que està tan perduda com quan en tenia 
15 i que busca l’amor desesperadament. El 
busca a tot arreu, fins i tot a internet, encara 
que ho trobi de losers. Ell, el Manel, és depen-
dent en una botiga de telefonia mòbil de més 
de quaranta anys, que acaba de ser abando-
nat per la seva nòvia, que se n’ha anat amb 
un teleoperador colombià. 
Ella va a la botiga per donar de baixa el mòbil 
de la seva mare morta, i el que havia de ser un 
tràmit avorrit i pesat es converteix en el dia 
més important de la seva vida. 
Una comèdia romàntica sol acabar amb el 
primer petó dels protagonistes, però Losers 
no, Losers va més enllà. Què passa després? 
L’enamorament i l’amor són molt bonics i 
molt idíl·lics, però el dia a dia potser és una 
mica més difícil, i una mica menys de color 
de rosa. La Sandra i el seu venedor hauran de 
conviure amb les particularitats de l’altre, i 
els nostres protagonistes tenen unes peculi-
aritats ben peculiars. Així doncs, la comèdia 
està servida.

Sota l’aparença d’un mag clàssic vestit amb 
frac i barret de copa, Enric Magoo ens farà 
un recorregut màgic en el món de l’il·lusio-
nisme: la màgia còmica, la manipulació i la 
màgia en general entre d’altres.

La combinació de jocs parlats amb jocs mu-
sicals i visuals, d’emocions contradictòries 
com la comicitat i la sorpresa, faran d’aquest 
espectacle tot un repte pels espectadors que 
el miraran. T’atreveixes a venir?

Per si sola ja tindria ganxo: la història d’una 
iaia perepunyetes que boicoteja la vida sen-
timental del seu nét. Però si, a més a més, 
aquesta àvia és Montserrat Carulla, l’espec-
tacle esdevé indispensable de cop. L’obra 
brinda al públic una ocasió d’or per gaudir de 
la Carulla en estat pur, en un paper a mida 
que li ha tallat el seu fill, Roger Peña, i que in-
terpreta al costat del seu nét, Aleix Peña. Una 
comèdia doblement familiar on trobarem 
la Carulla més propera als personatges que 
l’han fet tan popular i estimada. Una oportu-
nitat única per agrair a aquesta actriu tants 
anys de dedicació al teatre. Les tres genera-
cions de la nissaga Peña-Carulla ens regalen 
l’homenatge més sincer a la matriarca.

Dramatúrgia: Marta Buchaca
Direcció: Marta Buchaca
Repartiment: Alba Florejachs, Jordi Diaz

Autor i director: Roger Peña
Intèrprets: Montserrat Carulla, Arantxa 
Jiménez i Aleix Peña Miralles
Producció i distribució: Esntresòl de 
Produccions

companyia enric magoo
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teatre de lloretteatre de blanes teatre de blanes

Diumenge 22 de febrer 17.30 hDissabte 21 de febrer 20.30 h Diumenge 22 de febrer 17.30 h

Entrades: Taquilla 6€Entrades: Taquilla 10€ Entrades: Taquilla 6€

mainasonscelebración 
del dia de
andalucía

com gat
i gos

El grup Mainasons ofereix el seu especta-
cle infantil amb els protagonistes –la Nia, la 
Mel i en Ton– cantant i ballant les cançons 
en directe, acompanyats de la banda de set 
músics: guitarra, contrabaix, trompeta, saxo, 
trombó, teclat i bateria.
Mainasons aposta per la música en directe ja 
que és bo educar l’oïda des de ben petits. Es 
tracta, doncs, d’un espectacle per entretenir 
la mainada i fer que els nens i nenes cantin, 
ballin i ho passin bé. Però a més, amb les do-
sis de pedagogia musical incloses, els infants 
aprenen a reconèixer els instruments i a sa-
ber diferenciar els tipus de sons i ritmes. 
Mainasons recull cançons populars catala-
nes infantils i les versiona amb ritmes mo-
derns: El gall Quiquiriquí (Rythm&Blues), En 
Joan Petit (Rocksteady), El gegant del Pi (sam-
ba-jazz)… Així, reprodueix alguns dels estils 
de música moderna més emblemàtics del 
segle XX com el swing, el country i el rockstea-
dy, entre d’altres. La instrumentació de cada 
tema està feta d’acord amb l’estètica de cada 
estil.

la casa de andalucía, en la celebración del 
Día de Andalucía presenta a: 
Alborada Flamenca 
Dedicat a Granada i província

Actuacions de:
Coro rociero Bahia de Blanes de la Casa de 
Andalucia
Cuadros de Baile de la Casa de Andalucia

Aquesta és la història d’en Nacho, un dibui-
xant insaciable. Els seus dibuixos són la seva 
passió, i també ho són els seus amics. Nacho 
ha trobat la manera de donar-lis vida i comu-
nicar-se amb ells... però compte! Qualsevol 
cosa pot passar quan estan junts. Tot és pos-
sible en aquest món de ficció... o no és ficció?

Què passa si t’enfades? Qui té raó? El gat o el 
gos? El cocodril o l’ocell? En Nacho o la Lola? 
COM GAT I GOS no us contestarà aquestes 
preguntes, les omplirà de somriures i emo-
cions.

Intèrprets: Sirés, Jana(actriu i cantant); 
Sey, Yoly (actriu i cantant); Bauçà, Mateu 
(actor i cantant) + 7 músics

Companyia mainasonscasa de andalucia Companyia teatre animal
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teatre de blanes teatre de blanes teatre de blanes

Dissabte 28 de febrer 21 h Dissabte 7 de març 21 h Diumenge 8 de març 17.30 h

Entrades: Taquilla 10€ Entrades: Taquilla 18€ Entrades: Taquilla 6€

la farsa de 
Walworth 
d’Enda Walsh 

confessions
de dones de 30 
de Domingos oliveira 

contes de la 
mediterrània de 
les germanes 
baldufa

espectacle estrenat dins del festival 
temporada alta 2014

Una farsa que es representa a dins d’un in-
quietant drama domèstic. Un ritual esbojar-
rat de perruques, taüts de cartró i bitllets del 
monopoly. Un pare i dos fills empresonats 
dins els compassos d’una cançó de bressol 
irlandesa.

Quan tens 10 anys, et porten al llit i t’expli-
quen un conte. Quan en tens 20, t’expliquen 
un conte i et porten al llit. I quan passes la 
barrera dels 30 ja dius “deixa’t de contes i 
porta’m al llit”.

CONFESSIONS DE DONES DE 30 és una co-
mèdia on tres actrius ens parlen dels proble-
mes femenins més comuns un cop superada 
la barrera dels 30 anys, quan inevitablement 
comences a sentir aquella angoixant pressió 
social de saber que tot ha de ser ara o mai: 
has de triomfar ara o mai, has de tenir un fill 
ara o mai, has d’aconseguir un home ara, o 
ara!

A les germanes Baldufa els encanta viatjar 
per tot el món. Ara són a bord d’un vaixell a 
alta mar, a punt per viure noves aventures. 
Vols descobrir perquè la mar és salada? Has 
parlat mai amb peixos xerraires que conce-
deixen desitjos? Coneixes alguna sirena? I 
gegants dormilegues? T’agradaria trobar el 
tresor d’en Barba-roja?

Teatre, titelles i molts personatges per viure 
els contes tradicionals de les costes de Cata-
lunya, Egipte, Grècia, Algèria, Itàlia i Turquia. 
Un viatge per diferents cultures mil·lenàries  
que conviuen en tres continents amb molts 
elements comuns. Converteix-te en un ma-
riner navegant per una mar de diversió i sub-
mergeix-te en els sons, les històries, les can-
çons i les olors de la Mediterrània.

Direcció i traducció: Pere Puig
Intèrprets: Oriol Casals, Yolanda Sey, Jordi 
Subirà i Pep Vila.
Escenografia i vestuari: Ricard Prat i Coll
Disseny d’il·luminació: August Viladomat

Direcció: Edu Pericas
Intèrprets: Meritxell Huertas, Annabel 
Totusaus, Ota Vallès
Escenografia i vestuari: Ricard Prat i Coll
Disseny d’il·luminació: August Viladomat

annexa cia. tanaka teatre-contes
Sala la Planeta
i MithiStòriMa ProduccionS
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Dissabte 14 de març 21 h

Entrades: Taquilla 10€

m.a.r.i.l.U.l.a.
una comèdia que
congela el somriure

Una comèdia que congela el somriure.
Avui no és un bon dia per a la protagonista 
de M.A.R.I.L.U.L.A. De fet, fa dies que no està 
gaire bé. Asseguda a la seva taula de treball 
mentre espera sense gaires ganes l’arribada 
del seu amant ocasional, escolta música, es 
formula els perquès del seu desencís, busca 
sortides a la seva situació, ens explica la seva 
visió del món… Hi ha tantes preguntes sense 
resposta. Tant de bo existís una pastilla que 
ho arreglés tot!

Autor: Lena Kitsopoulou
Traducció: Joan Sellent
Adaptació: Mònica Glaenzel, Josep Maria 
Mestres, Joan Sellent
Direcció: Josep Maria Mestres
Ajudant de direcció: Stéphanie Derid
Repartiment: Mònica Glaenzel
Escenografia: Max Glaenzel
Producció: Stéphanie Derid
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teatre de blanes teatre de lloret

Diumenge 15 de març 18 h Divendres 20 de març 21 h

Entrades: Taquilla 5€ Entrades: Taquilla 18€ (no s’apliquen descomptes)

l’impresario
in angustie 
de Domenico Cimarosa 

cremats
Todo por la Pasta
Espectacle bilingüe

Una òpera bufa (comèdia) que narra les dis-
putes de tres dives per aconseguir-ne el rol 
principal. Una hora amb molts embolics, 
gestualitat i humor. La dramatúrgia és fresca 
i divertida, al més pur estil de la “commedia 
dell’arte”. 
Els responsables d’aquest divertimento mu-
sical són Òpera Jove, un nou projecte cultu-
ral en el que hi convergeixen universitaris i 
graduats relacionats amb les arts escèniques 
sota la batuta dels professors i cantants 
Chantal Botanch i Xavier Mendoza.

una comèdia sobre l’enveja, la rancúnia, la 
gelosia, l’ambició i altres “virtuts” essenci-
als.
Cremats és una obra que cerca deliberada-
ment els contrastos, els canvis constants  
–per començar, d’idioma (amb un text bi-
lingüe al cent per cent) i, sobretot, de regis-
tres– en una muntanya russa entre la brutali-
tat, l’emoció, l’humor negre i l’àcida tendresa, 
per despullar quatre essers tan normals i tan 
miserables com qualsevol de nosaltres.
En to de comèdia esbojarrada i abordant te-
mes de rigorosa actualitat, Cremats toca de 
ple els problemes de la nostra societat. La 
crisi, la doble moral, la incomunicació i les 
relacions mal portades són el nostre pa de 
cada dia i també el de Cremats.
La Mònica, el Rashid, la Isabel i el Jordi (o Jor-
ge?) són quatre personatges cremats per la 
vida que porten: la seva rutina, la seva eco-
nomia i les seves relacions són un autèntic 
desastre. Tothom té un objectiu concret i, a 
partir dels seus respectius plans, comença-
ran els embolics i cadascun d’ells descobrirà 
que està pitjor del que es pensava… Com la 
vida mateixa.

Direcció escènica: Toni Sans
Direcció musical: Lluís Caballeria
Intèrprets: Laura Martínez del Río, Maria 
Pujades, Helena Botanch, Joël Ruiz, Albert 
Cabero, Jordi Clos, Oriol Quintana i Jordi 
Carreté

Mònica: Tilda Espluga
Jordi/Jorge: Guillermo Toledo
Isabel: Maife Gil
Rashid: Isaac Alcayde
Text i direcció: Roger Peña

òpera jove entresòl de produccions
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teatre de blanes

Dissabte 21 de març 21 h

Entrades: Taquilla 18€

idiota 
de Jordi Casanoves 

Madaula i Sahun protagonitzen aquest joc, 
divertit i ple de suspens. Un home es pre-
senta a unes proves psicològiques molt ben 
remunerades. Formen part d’un misteriós 
experiment que una fundació important 
està desenvolupant. El que l’home creu que 
serà una manera fàcil i senzilla d’aconseguir 
els diners que necessita per resoldre els seus 
problemes econòmics es convertirà en una 
autèntica trampa, tant física com psicològi-
ca.
Una atractiva psicòloga el posarà a prova du-
ent-lo a reaccions inesperades. Només se’n 
sortirà si es concentra molt, si no, el final serà 
fatal.

Text i direcció: Jordi Casanovas
Intèrprets: Anna Sahun i Ramon Madaula
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teatre de blanes

Divendres 20 de març 21 h

Entrades: Taquilla 3€

Una banda
de pel·lícula
30è aniversari banda
Mn. Joan Batlle

Enguany la Banda Musical Mossèn Joan Batlle 
commemora el seu 30è aniversari i ho celebra 
oferint-vos l’espectacle “Una banda de pel·lí-
cula”
 
Es tracta d’un concert de bandes sonores, te-
mes tots molt coneguts i d’estils ben variats, 
que de ben segur us transportaran a altres 
temps, altres indrets, altres moments,… pas-
sats o més recents, però que sens dubte, us 
faran passar una estona d’allò més agradable. 
Aquest regal per a l’oïda es complementarà 
amb un recull d’imatges relacionades amb 
cadascun dels temes, imatges que us faran 
viure encara més intensament aquest con-
cert.

Per a aquesta celebració, la Banda Musical 
Mossèn Joan Batlle comparteix escenari amb 
la Banda Musical de Blanes (amb la que ac-
tua conjuntament des de l’any 1989) i amb la 
Banda de l’Escola de Música i Dansa de Pala-
folls, totes tres bandes dirigides pel seu direc-
tor, en David Martínez.
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teatre de blanes

Diumenge 22 de març 17.30 h

Entrades: Taquilla 6€

la blancaneus

Els ulls brillants com les estrelles, la pell blan-
ca com la neu i els cabells negres com la nit, 
així és la princesa Blancaneus. Però ser la 
més bella del món no fa feliç la Blancaneus. 
Envejada per molts, haurà de buscar la felici-
tat lluny del seu regne. Fugint de la malvada 
reina que intenta desfer-se de la bonica prin-
cesa, la Blancaneus trobarà noves aventures 
al bosc i haurà de cercar una nova casa.

Una reina embruixada, set nans, una poma 
enverinada, un caçador i un príncep fanfarró; 
aquesta es la història de la Blancaneus.

cia. campiquipugui
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teatre de blanes teatre de lloret

Dissabte 28 de març 21 h Diumenge 29 de març 19 h

Entrades: gratuïta amb invitació numerada
 (Les invitacions es poden recollir al Museu del Mar)

ser de málaga ens ha caigut 
la sogra 
de Lluís Coquard

Actuació de Dani Candelas Una comèdia que et farà passar una bona 
estona!

Després de l’èxit assolit la tardor passada, la 
companyia local Sempre Anem Tard torna a 
portar al Teatre de Lloret l’adaptació de la co-
mèdia de Lluís Coquard Ens ha caigut la sogra.
En Jordi i la Montse són una parella jove que 
l’únic desig que tenen és viure sols al seu ni-
uet d’amor, cosa que no sempre aconseguei-
xen. Al llarg dels tres actes de què consta Ens 
ha caigut la sogra, l’autor ens porta a través de 
divertides situacions a un desenllaç en què 
a poc a poc es van aclarint tots els embolics 
d’una trama en la qual els personatges, tots 
ells ben diferents, ens fan passar una estona 
agradable i plena de rialles.

Montse: Carme Fullà
Marta: Olga Arroyo
Francina: Cesca Comas
Joana: Cristina Relat
Àurea: Roser Robert
Ferran Borrell: Jordi Masgrau 
Jordi Vidal: Josep Sagalés 
Quirze Bonjan: Albert Robert  
Decorats i atrezzo: Marta Fontanini

AsociAción AndAluzA 
de ArdAleños y Amigos 
de ArdAles CIA. sempre Anem tArd

Entrades: Taquilla 10€ (fila 1-17) · 8€ (fila 18-25) pr
em

is

teatre de lloret

Divendres 10 d’abril 20 h

invitacions: S’han de recollir al Departament de Cultura
 Tel. 972 36 18 33

nit de la 
cultura 
lloretenca

Just després de Setmana Santa, el Teatre de 
Lloret serà l’escenari de la XI edició de la 
Nit de la Cultura Lloretenca. Una vetllada 
que enguany arribarà amb novetats i nous 
guardons, i que serveix per fer l’entrega dels 
premis literaris Vila de Lloret, del premi Joan 
Llaverias al millor conte il·lustrat i del guardó 
Sa Gavina entre d’altres.
La vetllada es complementarà amb actuaci-
ons teatrals i diferents homenatges. 
La Nit de la Cultura se celebrarà al Teatre de 
Lloret. Les portes estaran obertes a tothom 
que hagi recollit prèviament el tiquet d’invi-
tació al Departament de Cultura de l’Ajunta-
ment de Lloret.
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teatre de blanes

Dissabte 11 d’abril 18 h

records
per a tú

Cançons que ens transporten a uns altres 
temps, amb moments emotius, simpàtics i 
potser fins i tot siguin cançons amb les que 
vam conèixer a aquella persona que ha estat 
tan important en la nostra vida.

grup nabac

Entrades: Taquilla 6€ t
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e

teatre de lloret

Diumenge 19 d’abril 18 h i 20.30 h

temps
era temps 
de Rosa M. Minguella 

L’obra està ambientada en els anys 50 a Lloret 
de Mar. Tota l’obra transcorre al bar La Parra, 
punt de trobada i reunió de tots els personat-
ges.
Sorgeixen situacions molt divertides amb 
tots els personatges que es van trobant al bar 
cada dia. Però un dia tot esdevé molt diferent. 
Hi té lloc un fet que revoluciona a tothom: un 
casament molt i molt important... 

Direcció: Montse Xapellí
Ajudant de direcció: Neus Reixach

Grup de teatre Jubil@2
del Casal MuniCipal de la Gent Gran

Entrades: Anticipada 4€ - Taquilla 5€
 (Venda d’entrades: Casal Municipal de la Gent Gran)ii
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teatre de lloret

Divendres 17 d’abril 21 h

paco damas 
en concierto 

Que a todas las balas se les haga de noche 
“Que a todas las balas se les haga de noche” és el cin-
què disc del compositor Paco Damas que s’ha con-
vertit en aquests anys en la veu actual que canta 
@ls poetes universals, a la pau a la igualtat, a la no 
violència de gènere, als drets humans. En els seus 
discos ha comptat amb col·laboracions d’interès 
com Caballero Bonald, Luis Eduardo Aute, Aman-
cio Prada, Juan Gelman, Pastora Soler... 
En el disc “Que a todas las balas se les haga de 
noche-Poetas en Paz” Paco Damas canta cançons 
pròpies i també ha musicat a autors com Caballe-
ro Bonald - Premi Cervantes 2013, Federico Mayor 
Zaragoza, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Miguel 
Hernández, Ángela Figuera, etc... Compta amb 
les col·laboracions de Juan Carlos Mestre, Mó-
nica Molina i Amparo Sánchez “Amparanoia” 
entre d’@ltres...
El concert que veurem al Teatre de Lloret hi hau-
rà una barreja de les cançons que interpretarà 
Paco Damas, amb lectures poètiques que llegiran 
membres de diferents entitats i col·lectius del 
municipi, i tot plegat s’acompanyarà d’algunes 
imatges. 
Paco Damas acosta així, a través de la música, la 
poesia, d’una manera contemporània i amb un 
missatge que engloba principalment la Cultura 
de Pau en estreta col·laboració amb la Fundación 
Cultura de Paz presidida per Federico Mayor Zara-
goza ex-director de la UNESCO.
L’espectacle l’organitza el Teatre de Lloret amb la 
col·laboració de la Plataforma per la Pau Lloret i la 
Fundación Cultura de Paz.

poetas en paz

Entrades: Taquilla 10€
 (concert en llengua espanyola)
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teatre de blanes teatre de lloret

Dijous 23 d’abril 21 h Diumenge 26 d’abril 17.30 h

Entrades: Taquilla 12€ Entrades: Taquilla 6€

barcelona /
roda de ter
(crònica d’una amistat) 

robin Hood
espectacle literari de celebració del dia del 
llibre – sant jordi 2015

La correspondència entre Miquel Martí i Pol 
i Joan Vinyoli és la crònica d’una amistat. La 
relació entre els dos poetes que va creixent 
fins a esdevenir amistat fraternal on assistim 
al “naixement” dels poemes, al plantejament 
del procés de la creació literària i, al mateix 
temps, compartim les seves inquietuds pels 
petits problemes de la vida quotidiana i pels 
grans problemes del país i el tracte gairebé 
familiar dels dos poetes amb la malaltia i la 
mort.

Anglaterra està dominada pel malvat prín-
cep Joan. Robin Hood, l’heroi que robava als 
rics per a repartir les seves fortunes entre els 
pobres, juntament amb Little John i Fra Tuck, 
organitza una revolta per acabar amb les ma-
lifetes del príncep Joan i casar-se amb Lady 
Marian, retinguda a palau contra la seva vo-
luntat.
Quatre actors ballen i canten en directe du-
rant una hora. Gràcies a una trama divertida, 
un vestuari vistós i una escenografia imagi-
nativa, l’espectador viatja d’una forma didàc-
tica a un món fantàstic i ple d´aventures. Tota 
l’acció està enllaçada amb cançons, lluites, 
duels d’espases, jocs malabars, acrobàcies, 
aconseguint un ritme vertiginós i apassio-
nant.
veus-veus és una companyia de teatre cre-
ada l’any 1995 per actors ballarins i cantants 
professionals. La seva trajectòria està dedica-
da plenament al teatre familiar.

Direcció: Jordi Bosch, Jordi Boixaderes i 
Lluís Soler
Intèrprets: Jordi Bosch, Jordi Boixaderes i 
Lluís Soler

bitò produccions Companyia veus-veus

de Miquel Martí i Pol i Joan Vinyoli

es
c

en
a

 f
a

m
il

ia
r

teatre de blanes

Diumenge 26 d’abril 17.30 h

Entrades: Taquilla 4€

els contes
de rialles

Una tarda lletja de pluja i vent uns nens van 
a visitar la seva àvia. Què hi podran fer si no 
poden sortir a jugar al jardí. A què podran ju-
gar dins d’aquesta casa que no té joguines ni 
videoconsoles? La seva àvia els anima a des-
cobrir la misteriosa màgia dels contes de tota 
la vida. Voleu descobrir de quina màgia es 
tracta? Veniu a aquest espectacle i els podreu 
donar un cop de mà!

Cia. assoCiaCió Rialles 
Blanes Contes i teatRe
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teatre de lloret teatre de lloret teatre de lloret

Dissabte 2 de maig 21.30 h Divendres 8 de maig 21 h Dissabte 16 de maig 18 h

Entrades: Taquilla 6€ Entrades: Taquilla 18€ Entrades: Taquilla 5€

concert de vigília 
de l’aplec de la 
sardana

el crèdit swing
de cine 

La cobla Ciutat de Girona commemora enguany el 
seu 40è aniversari i Lloret  s’afegeix als actes de ce-
lebració d’aquesta efemèride amb aquest concert.
La cobla Ciutat de Girona neix de la iniciativa 
d’una colla de músics de cobles de primera línia, 
capitanejats per Lluís Buscarons. Els anys 70, per 
un canvi de normativa laboral en el col·lectiu en 
temes de jubilació, tenen necessitat d’allargar la 
seva vida activa i posen en marxa formacions de-
dicades exclusivament a la feina de cobla. Una de 
les primeres és la cobla gironina.
Del primer moment de la seva formació, la Ciutat 
de Girona ha comptat sempre amb músics d’alt 
nivell, que s’havien format als rengles de cobles 
com Els Montgrins, la Selvatana, La Principal de La 
Bisbal, La Maravella, la Costa Brava, la Combo-Gili, 
etc. Els han dirigit músics de marca com el mateix 
Lluís Buscarons, Francesc Camps, Marcel Sabaté i 
actualment Jesús Ventura, tots ells reputats intèr-
prets i compositors. Tots plegats, cada un en una 
etapa, han donat al conjunt un alt segell musical, 
fet que els ha portat a interpretar les sardanes i 
obres concertants per a cobla més compromeses. 
Ja del primer dia ençà, es van enlairar al capda-
munt de les formacions coblístiques dels país, lloc 
on es troben ben instal·lats encara avui en dia.
Per tant, quan veiem programada una audició, un 
aplec o un concert amb la Ciutat de Girona, tenim 
garantida la qualitat de les obres i el seu elevat ni-
vell musical. Amb aquest tarannà han aconseguit 
un constant reconeixement entre el públic sarda-
nista al llarg d’aquests 40 anys d’existència de la 
formació.

El trio Jordi Galceran – Sergi Belbel – Jordi Boi-
xaderas torna 10 anys després de l’èxit d’El 
mètode Grönholm, amb un altre projecte exitós, 
El crèdit. Si el 2003, Galceran i Belbel retrataven 
la competitivitat laboral, en aquesta obra ens 
presenten una radiografia de la banca i la cri-
si econòmica. De nou, Jordi Galceran ha escrit 
una comèdia àcida, crítica i contundent. De 
nou, la dirigeix Sergi Belbel. I de nou, un dels 
protagonistes és Jordi Boixaderas. A aquest trio 
d’èxit s’hi afegeix Jordi Bosch.
En el nostre civilitzat món, quan necessites 
diners vas al banc i demanes un crèdit. Si no 
te’l concedeixen te’n tornes cap a casa, capcot, 
pensant que les coses estan molt malament, 
que els temps han canviat, que el crèdit no 
flueix. Però potser avui no. Potser avui, quan 
et deneguin el crèdit no te n’aniràs cap a casa 
amb la cua entre les cames com un xaiet. Pot-
ser avui miraràs el director de l’oficina als ulls, 
posaràs les cartes sobre la taula i li diràs que 
avui ets tu qui té la paella pel mànec i que si 
no et dóna els diners penses emprendre me-
sures de força, mesures realment potents. Res 
violent, valga’m déu, això no, però avui, si el 
senyor director no afluixa els quartos, iniciaràs 
una acció definitiva que convertirà la seva vida 
en una catàstrofe.

L’Orquestra jove de la Selva està formada per joves 
de la Selva i rodalies, repartits en cinc seccions. En 
aquest espectacle podrem escoltar la secció de vent 
i la big band.
La secció de vent inicis de l’OJS es va crear el se-
tembre del 2013 per tal de donar cabuda dins la 
fundació als nens interessats a formar part de la 
secció de vent. El seu repertori, sempre escollit amb 
un marcat aire docent, el formen tant peces actuals 
de la música lleugera com també temes ja clàssics 
del swing, la bossa nova o el rock, tots ells arranjats 
específicament per aquesta formació de 23 músics. 
Sens dubte, aquest jovent representa el futur musi-
cal més present de la comarca de la Selva.
La big band de l’OJS és una formació que aplega 
més de 30 músics adolescents i joves de la nos-
tra comarca. Formen una agrupació instrumental 
eclèctica i singular pel fet d’aplegar una big band de 
jazz, una orquestra de corda, una base de rock i/o 
instruments tradicionals.
Enguany encetem una programació que segueix 
dos fils conductors com són les bandes sonores i 
els estàndards de jazz. Fem versions de clàssics de 
principis del segle XX com The Entertainer (1902) uti-
litzada més endavant com a banda sonora d’El cop 
(Oscar el 1973), fins a música del nostre temps com 
Let It Go (Oscar a la millor cançó original del 2014). 
Pel mig fem un passeig per temes tan singulars 
com Amelie o la superconeguda i versionada Missió 
impossible.
Pel que fa als temes de jazz, oferim estàndards 
que han estat interpretats pels millors intèrprets 
d’aquest estil, com és el cas de Misty, Fever o un 
Feeling Good passat pel sedàs d’una interpretació 
moderna que representa la versió de Michel Bublé.
Esperem que gaudiu escoltant aquest concert tant 
com nosaltres tocant i cantant.

Autor: Jordi Galceran
Director: Sergi Belbel
Intèrprets: Jordi Boixaderas i Jordi Bosch

Cobla Ciutat de Girona Orquestra JOve de la selvabitò produccions i focus
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teatre de blanes teatre de lloret

Diumenge 24 de maig 19 h Del 29 fins al 31 de maig

Entrades: Taquilla 18€ Entrades: gratuït (cal recollir les invitacions a l’Antic Sindicat o a Can Saragossa)

one-hits
wonders 
de Sol Picó
i Ernesto Collado

cap de setmana 
de teatre a lloret

Amb One-Hit Wonders, Picó presenta una revi-
sió dels moments àlgids de la seva carrera: ho 
fa amb un solo construït amb peces emble-
màtiques de les obres més representatives de 
la seva trajectòria, com Memòries d’una puça 
(2012), El llac de les mosques (2009), Paella Mixta 
(2004), Bésame el cactus (2000) i D.V.A (Dudoso 
Valor Artístico, 1999).
Coreògrafa i ballarina resident a Barcelona, 
Sol Picó va fundar la seva pròpia companyia 
el 1993, amb la qual ha desenvolupant el seu 
personal llenguatge on no falten els premis: 
Premi Max de les Arts Escèniques al millor 
espectacle de dansa, millor coreografia i mi-
llor intèrpret de dansa femenina per Bésame 
el Cáctus en 2002 i 2003, pel millor espectacle 
i la millor coreografia per La dona manca... 
en 2004, al millor espectacle per Sirena a la 
Plancha, a la millor coreografia per Paella Mixta 
en 2005 i a la millor coreografia pel El llac de 
les mosques el 2009 així com el Premi Nacional 
de Dansa de la Generalitat de Catalunya en 
2004, són alguns dels guardons amb els que 
compta.

Des del divendres 29 de maig i fins al diu-
menge 31, l’escenari del Teatre de Lloret 
acollirà les representacions dels alumnes 
del curs de l’Aula Municipal de Teatre, 
tant les infantils com les dels juvenils i les 
dels adults. Serà una actuació de fi de curs 
que demostrarà què han après uns i altres 
al llarg de l’hivern. 
El divendres 29 de maig i el dissabte 30 
serà el torn dels adults i el diumenge 31 
de maig serà el torn dels alumnes de pri-
mària i d’ESO i dels Alumnes de l’Aula 
Municipal de Música. 
Per poder obtenir la invitació, que és gra-
tuïta, s’haurà de passar a recollir pel de-
partament d’Educació, situat al primer pis 
de l’Antic Sindicat en el cas de les actuaci-
ons dels alumnes de primària i ESO i l’Au-
la de Música. I en el cas de les actuacions 
dels adults, cal recollir les invitacions al 
Departament de Cultura situat a la quarta 
planta de l’edifici de Can Saragossa. 

Per a més informació, vegeu programes a 
part.

Direcció: Sol Picó, Ernesto Collado
Coreògrafa i ballarina: Sol Picó
Disseny i construcció escenografia, cap 
tècnic, actor: Joan Manrique
Direcció musical: Mireia Tejero
Disseny d’il·luminació i tècnica de llums: 
Sylvia Kuchinow

companyia sol picó
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teatre de lloret

Diumenge 21 de juny 19 h

mamma 
mia! 

Sophie regenta un hotel en una illa grega amb 
la seva mare Donna, una dona rebel que va 
ser cantant en la seva joventut i que mai li ha 
revelat el nom del seu pare. Ara, la jove està a 
punt de casar-se, i decidida a saber la veritat, 
llegeix el diari de la seva mare però es troba 
amb tres possibles candidats. A 24 hores de 
l’enllaç, Sophie convida els tres homes a l’illa 
perquè el seu veritable progenitor la porti a 
l’altar. No obstant això, la tasca es complica 
quan afloren vells amors i noves aventures.

Donna: Aleksandra Popkova
Tanya: Alejandra Mejia
Rossie: Arianna Massimo
Sam: Kamilo Cárdenas
Harry: Jonathan Domingo
Sophie: Carme Pérez
Lisa: Anna Voskuil
Sky: Toni López
Chilly: Sergio Romera
Personatges del poble: Alejandro Cano, 
Alba Corralero, Laia Llorens, Yordanka, 
Naydenova, Elena Nenkova, Mónica Ter, 
Belén Valle, Sergi Romera, Adrià Casals, 
Pablo Puerto, Olga Casado, Kautar el 
Khalifi, Paula Cano, Emily Moreno, Júlia 
Argüeso Medina i Kristina Markosyan. 

Grup de teatre de l’INS rocaGroSSa 
de lloret de Mar

Entrades: Taquilla 5€ (no s’apliquen descomptes)




