TEMPORADA
SETEMBRE
DESEMBRE
2021

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Venda d’entrades
Internet. Des de la web del teatre: www.teatreprincipal.cat, on les podeu comprar
aplicant-vos el descompte PREU WEB (Anticipada) des de casa i estalviar-vos
desplaçaments i cues.
Tots aquells que adquiriu entrades amb algun descompte que no sigui el PREU WEB
(Anticipada), a l’accés us demanaran que mostreu la documentació pertient.
Si tens qualsevol problema pots passar per la taquilla del Teatre Principal, enviar-nos un
correu a info@teatreprincipal.cat o trucar-nos al 679 089 927, de dimarts a divendres de 10h
a 13h, o els dies de representació.
Taquilla. Podeu adquirir entrades de tots els espectacles qualsevol dia que hi hagi
programació una hora abans de cada funció.

Preus i descomptes

Newsletter

Els descomptes s’aplicaran únicament als
espectacles de la programació del Teatre Principal
d’Arenys de Mar. Aquests són per a ús personal i
intransferible dels titulars del carnet corresponent.

Si voleu rebre informació periòdica,
inscriviu-vos al nostre butlleti al web.

TARIFA
FAMILIAR

TARIFA
ADULTS “A”

7€

17€

TARIFA
ADULTS “B”

TARIFA
ADULTS “C”

RETRANSMISSIONS

10€

17€

8€

15€

TARIFA

PREU GENERAL

12€
PREU WEB (ANTICIPADA)

6€

15€

10€

SOCIS EMA, SERÀFICS, FAMÍLIA NOMBROSA, MONOPARENTAL I DISCAPACITATS

5€

13€

9€

7€

13€

6€

12€

6€

12€

SOCI TEATRE PRINCIPAL

4€

10€

8€
ESTUDIANTS / CARNET JOVE

-

8€

8€

Xarxes Socials
Facebook
https://www.facebook.com/
teatreprincipal
Twitter
https://twitter.com/
TeatrePrincipaI
Instagram
https://www.instagram.com/
teatre_principal_arenys/

Us recordem que...

■ No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.
■ No és permès fer cap enregistrament ni fotografies dels espectacles.
■ Es prega al públic que s’assegurin que els rellotges i telèfons mòbils no emetin
senyals acústics durant la representació.
■ Està reservat el dret d’admissió.
■ No és permès de fumar, beure o menjar a l’interior de la sala.
■ Entrades limitades segons l’aforament del Teatre Principal (274), i venda d’entrades
online disponible fins a exhaurir-se.
■ Atès que durant el transcurs del semestre es poden produir modificacions en la
programació dels actes, us aconsellem verificar les dades tot consultant-les a la
web del Teatre o bé als cartells.
■ Per a fer-vos socis del Teatre Principal demaneu informació a la taquilla del Teatre.
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AGENDA D’ESPECTACLES
SETEMBRE
LES
HISTÒRIES ES
FAN MÚSICA

VERS PER ON

de Pentina el Gat
Dg.10 d’Octubre de 2021
| 18.00h.
Pàg. 9

amb Noctes Cor de
Cambra.
Dg.19 de Setembrer de
2021 | 18.00h.
Pàg. 4

ALGUNS DIES
D’AHIR
JOC DE
CADIRES

de Jordi Casanovas.
Dg.17 d’Octubre de 2021
| 19.00h.
Pàg. 10

de Cal Teatre
Dg.26 de Setembre de
2021 | 18.00h.
Pàg. 5

OCTUBRE
ES
PRONUNCIA
CAMÍ

de La Mala Companyia
Dg.3 d’Octubre de 2021
| 19.00h.
Pàg. 6

amb el Pot Petit.
Dg.28 de Novembre de
2021 | 18.00h. Pàg. 13

DESEMBRE
EL
TRENCANOUS

de Pyotr Il’yich
Tchaikovsky.
Dj.9 de Desembre de
2021 | 20.15h. Pàg. 14

EN PERE DE
LA PLAÇA

amb Binixiflat Teatre.
Dg.24 d’Octubre de 2021
| 18.00h.
Pàg. 11

NOVEMBRE

EL TIEMPO DE ORIGEN
LAS
amb Beth Rodergas
TORTUGAS
Dg.7 de Novembre
de Dora Cantero i Joan
Bramon Mora
Ds.9 d’Octubre de 2021
| 20.30h.
Pàg. 8

LES
AVENTURES
DEL LLEÓ
VERGONYÓS

2021 | 19.00h.

de
Pàg. 12

EL MONTRE
DE COLORS

Amb Tutuatis i
Transeduca.
Dg.12 de Desembre de
2021 | 18.00h. Pàg. 15

TOSCA

de Giocomo Puccini.
Dm.15 de Desembre de
2021 | 20.15h. Pàg. 16

LO NUESTRO

De Eu Manzanares.
Dg. 19 de Desembre de
2021 | 19:00h. Pàg. 17
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LES HISTÒRIES ES FAN MÚSICA
amb Noctes Cor de Cambra

Diumenge, 19 de Setembre de 2021, 19.00h
MÚSICA
TARIFA ADULTS B

Preu General: 12€
Anticipada web: 10€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 60 minuts.
Gènere: Cant Coral, cançó
popular.

Noctes és un cor de cambra fundat l’any 2019 per
l’Àlex Honrubia, juntament amb tres amics més,
amb la voluntat de promoure la música de cambra i
de qualitat. Després d’haver format part de diversos
cors de Catalunya i de passar anys cantant junts, es
crea el grup de joves cantants que ara conformen
aquest cor de cambra.
Noctes se centra a oferir un repertori variat i
versàtil, per tal de divulgar la música antiga,
aprofundir en les peces clàssiques i romàntiques i la
música d’autors contemporanis. Sempre obren les
seves portes a nous reptes i experiències per seguir
creixent musicalment amb cada programa que fan.
Sota la direcció de Maria Mauri Fàbregas, treballen
en aquest projecte amb moltes ganes de gaudir i de
compartir la seva passió per la música per a tots els
públics.
En aquest programa interpreten les cançons
populars catalanes més conegudes del nostre
territori, com poden ser El Rossinyol, l’Hereu Riera,
Ton pare no té nas i moltes sorpreses més. Des de
sempre, la cançó ha sigut un vehicle de
comunicació d’històries i llegendes. És per això que,
aquest concert, ens farà viatjar pel nostre llegat més
antic i a la vegada més proper.
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Direcció:
Maria Mauri Fàbregas
Sopranos:
Clara Gonzàlez, Mireia
Gonzàlez, Blanca Martí i
Marina Viñals.
Contralts:
Irene Plass, Txell Sànchez,
Mireia Sans i Helena Tajadura.
Tenors:
Marc Majó i Miquel Àngel
Schikora
Baixos:
Jaume Diport, Ricard Martí i
Guillem Sedó.

Noctes
compartirà i
ens farà gaudir
amb moltes
ganes la seva
passió per la
música.

JOC DE CADIRES
de la companyia Cal Teatre

Diumenge, 26 de Setembre de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR
Una família s’asseu a taula. Cadascú ocupa la seva
cadira i el seu lloc, com s’ha fet sempre. I ningú es
pregunta qui li va assignar aquest lloc ni perquè,
com passa amb les coses que simplement són
“així”. Però què passaria si un dia algú s’asseu en un
lloc diferent del que li toca?

T'has assegut mai a la cadira
d'un altre?

Joc de Cadires parla sobre la relació entre les
persones i les cadires i com el lloc que ocupem
condiciona el nostre punt de vista: tot depèn de la
cadira des de la qual es miri.
En aquest espectacle familiar explorem els límits de
les nostres cadires precisament com això, com un
joc, un intercanvi de llocs, de punts de vista que ens
porten irremediablement a experimentar una de les
capacitats
humanes
més
importants
per
comprendre al món i als que ens envolten:
L’empatia.

TARIFA FAMILIAR

Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 50 minuts.
Gènere: Titelles
Recomenat per a tots els
públics.
Direcció i Dramatúrgia:
Dora Cantero
Interpretació i Manipulació:
Carlos Gallardo i Jordi Font
Disseny escenogràfic:
Carlos Gallardo
Construcció Titelles:
Sergio Escalona i Carlos
Gallardo
Disseny Il·luminació:
Mario Andrés
Fotografia:
Judith Rodriguez
Vídeo:
Nina Solà
Disseny Gràfic
Sergio Escalona

5

ES PRONUNCIA CAMÍ

ESPECTACLE RESIDENT,
I ESTRENAT AL:

una obra de La Mala Companyia

2021

Diumenge, 3 d’Octubre de 2021, 19.00h
TEATRE
Just a l’inici de la pandèmia, tres actors joves que
comparteixen pis reben una visita inesperada: una
jove actriu, arribada de Berlín, compartirà pis amb
ells, provisionalment, mentre roda un curt a
Barcelona. O voldria rodar. El confinament els
sorprendrà, com a tothom, i el seu temps quedarà
suspès, els seus projectes, aparcats, i la vida
convertida en una mena de simulacre compartit per
necessitat (o per imposició).

TARIFA ADULTS B

Preu General: 12€
Anticipada web: 10€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 80 minuts.
Gènere: Teatre
Contemporàni.
Idioma: Català
Intèrprets:
Guillem Font, Cristina
Fuentes, Àlex Pujol i Eduard
Serra.
Direcció: Ramon Simó.

La Pesta serà, paradoxalment, la seva salvació. La
Pesta de Camus. Decidits a no deixar escapar el
temps, a sentir-lo, decideixen començar a treballar
en una futura adaptació de l’obra de Camus. Els
personatges, les situacions, les paraules de La
Pesta es barrejaran amb la seva vida quotidiana i els
ajudaran a sobreposar-se als dubtes que la realitat
pandèmica els provoca: paga la pena lluitar contra
un enemic invencible? Cal ser mesells i complir les
restriccions sanitàries? Què passarà després?
Canviarà alguna cosa? Quina mena de teatre
voldrem fer en el futur? O ja no tindrem cap més
oportunitat?
Entre la comèdia i el drama, els personatges
sentiran que Camus els mostra el camí cap a
l’inconformisme, cap a la possibilitat de reconèixer
què són per arribar a somiar què voldrien ser. Més
enllà de les grans paraules.

6
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Què fer? Com
impedir que el
temps s’escoli
miserablement?
Com aturar
l’angoixa de no
ser res, de
malviure dins
d’un palíndrom
sense sentit?

La missió del Festival de Cinema de Calella és convertir-se en un referent tant al
Maresme com al nostre país del cinema de qualitat.

CINEMA V.S.O

Dĳous, 7 d’Octubre de 2021, 20.30h

LA MANCHA NEGRA

Un petit poble del sud d'Espanya, 1971. La mort de
Matilde Cisneros, reuneix durant la seva vetlla a les
seves tres filles, Modesta, Manuela i Mercedes, i al
seu fill gran Eugenio que, necessitat de cobrar la
seva part de l'herència, es veu obligat a tornar al
poble del que va haver de sortir fugint 15 anys
abans. El retorn d'Eugenio desperta un adormit
esperit de retrets i venjança en el senyor Andrés, el
rector de la vil·la, que instrumenta el seu rancor
contra la família Cisneros per poder manipular la
debilitada intenció dels veïns. Però què passa amb
l'herència de la senyora Matilde? Durant la nit de la
vetlla tot l'odi, la rancúnia, la frustració i els secrets
més foscos de la família Cisneros sortiran a la llum
davant el cos present de la seva mare.

Preu Entrada: 3€

www.teatreprincipal.cat

Direcció: Enrique García.
Durada: 99 minuts.
Gènere: Thriller Rural.

Divendres, 8 d’Octubre de 2021, 20.30h

MOTHER OF APOSTLES

Preu Entrada: 5€

www.teatreprincipal.cat

Direcció: Zaza Buadze.
Durada: 122 minuts.
Gènere: Drama, Història,
Fets Reals.

Una dona es troba de sobte en un món
completament aliè i agressiu, on tot està ple
d’hostilitat, odi, incomprensió i poca voluntat
d’entendre els altres. En aquest infern, no només
busca el seu fill, sinó que, tenint en el seu cor un
gran amor i un caràcter misericordiós, canvia tot el
que coneix a la seva manera. I el més important, es
transforma: troba un poder veritablement sagrat,
lluita contra una guerra sense sentit i als seus ulls la
desesperació, la inseguretat i la por reneixen en
l’esperit mare etern de la terra, que torna els fills a
casa, morts o vius.
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EL TIEMPO DE LAS TORTUGAS
amb Dora Cantero i Joan Bramon Mora

Dissabte, 9 d’Octubre de 2021, 20.30h
TEATRE
"El tiempo de las tortugas" és un viatge
emocional a les aigües profundes de l'amor i el
desamor. Una capbussada a la nostra pròpia
armadura per aprendre, com les tortugues, a nedar
amb la nostra closca a l'esquena.

TARIFA ADULTS C

Preu General: 10€
Anticipada web: 8€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 60 minuts.
Gènere: Poètic Musical.
Idioma: Castellà

A través dels poemes de la Dora Cantero, de
vegades esquinçats, d'altres plens d'ironia i humor,
i amb la delicada presència musical de Joan
Bramon Mora, ens convertim en tortugues: entrem
i sortim desde del fons del mar a la superfície i,
sense adonar-nos-en, aprenem a nedar.
Assistim a una conferència sobre la tortuga Caretta
Caretta. Però també és un concert, un recital poètic,
un espectacle de teatre d'objectes i una projecció
de videopoesia. Encara que "El tiempo de las
tortugas" és i no és tot això.
Simplement diguem que és una trobada que
necessita de tu per completar-se. Deixem la
classificació a les teves mans.

Dramatúrgia i interpretació:
Dora Cantero i Joan Bramon
Mora.
Idea original, Text, vídeos i
poemes: Dora Cantero.
Música original:
Joan Bramon Mora.
Escenografia:
Carlos Gallardo.
Tècnic d’il·luminació, so i
projeccions:
Ivo García Suñé

PRE-ESTRENA
ESPECTACLE RESIDENT AL

L’espectacle s’estrenarà el
proper 6 de novembre al
Festival Titere de Murcia.

“La tortuga babaua és reservada i solitària,
però no es pot amagar dins d'ella mateixa.
Ha de donar la cara. La cara babaua, és clar...”
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VERS PER ON
amb Els Pentina el Gat

Diumenge, 10 d’Octubre de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR
La Núria Freixa té un llibre de poemes sense
enquadernar. Poemes sobre personatges i llocs de
la nostra infantesa, sobre les estacions de l’any,
sobre alguns dels jocs i joguines populars que els
nostres pares jugaven amb els seus amics, amb la
famí́lia... Jocs de carrer que existien abans que els
aparells electrònics ho col·lapsessin tot.
Aquest llibre ha caigut ara en mans dels Pentina el
gat. De fet ha caigut accidentalment a l’escenari. I
ara tenen un problema: tots els poemes escampats,
versos perduts, paraules amagades, lletres cap per
avall, accents escampats i una cantant que rima a
tota hora.
Veurem si els Pentina el Gat són capaços de
reconstruir el llibre de poemes de la Núria i amb la
seva música i les seves cançons convertir-lo en el
primer concert de poesia pop: Vers per on.

TARIFA FAMILAIR

Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 60 minuts.
Gènere: Música.
Recomenat per a tots els
públics.
Direcció i Dramatúrgia:
Martí Torras Mayneris.
Intèrprets:
Silvia Dotti, Pol Soler, Xef Vila
i Sam Atencia.
Autora dels poemes:
Núria Freixa.

La poesia és
una bona eina
per afinar la
sensibilitat dels
infants i la de
qualsevol
persona que
s’hi vulgui
apropar.
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ALGUNS DIES D’AHIR
una obra de Jordi Casanovas

Diumenge, 17 d’Octubre de 2021, 19.00h
TEATRE
Una família conversa i se sincera enmig dels mesos
políticament més convulsos de la nostra història
recent.
Una família veu capgirada la seva quotidianitat amb
els fets polítics que s’esdevenen a Catalunya durant
els mesos de setembre i octubre de l’any 2017.
La Rosa, el Jaume i els seus fills, la Laura i el Jofre,
es retrobaran al menjador de casa seva en cinc
ocasions. Cinc “dies després”. Cinc dies posteriors
a moments que van marcar aquells mesos. En
aquestes cinc jornades, compartiran els dubtes, les
preguntes, els anhels i els patiments que els va
provocant tot allò que se succeeix als carrers.

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

Preu General: 17€
Anticipada web: 15€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 100 minuts.
Gènere: Comèdia
Dramàtica.
Idioma: Català
Direcció:
Ferran Utzet.
Intèrprets:
Míriam Iscla, Abel Folk, Marta
Ossó i Francesc Cuellar.
Dramatúrigia:
Jordi Casanovas.

“Alguns dies
d’ahir
converteix el
teatre en una
prodigiosa
màquina del
temps”

TEATRE

EN PERE DE LA PLAÇA
de la companyia Binixiflat Teatre de Titelles

Diumenge, 24 d’Octubre de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR
Una rondalla mallorquina adaptada per ésser
representada en teatre de titelles.
A tots els pobles n’hi ha un de més beneit que els
altres . En Pere és, diuen , el beneit dels seu poble.
Parla amb els animals es refia de tothom i tothom
se’n riu d’ell.

TARIFA FAMILIAR

Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 50 minuts.
Gènere: Titelles de fil.
Recomenat a partir de 2
anys.
Manipulació i actor:
Biel Porcel

En Pere viu amb la seva mare i no sap fer gran cosa.
És per això que li manen petites feines com ara anar
a vendre la mel o una peça de roba. Ell s’equivoca i
la seva mare ja no sap que fer.
Riuen d’ell i li procuren prendre el pel. Tal vegada
les coses no siguin sempre així i els beneits no
siguin tan babaus com sembla.

Espectacle amb marionetes
manipulades amb tija i fil.
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T. FAMILIAR
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ORIGEN
amb Beth Rodergas

Diumenge, 7 de Novembre de 2021, 19.00h
MÚSICA
Origen, així es titula el nou disc de la Beth. És un
disc ple de melodies purament pop, que t’atrapen
des de el primer moment… ja sigui perquè estan
cantades amb delicadesa i alhora contundència o
perquè recorden a les arrels i influències dels
artistes. Sempre amb la seva veu esquinçada tan
personal i característica. La majoria de les cançons
la Beth les va escriure fa bastants anys. Hi ha 13
cançons i 3 llengües diferents. Castellà, català i
anglès.

TARIFA ADULTS A

Preu General: 17€
Anticipada web: 15€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 75 minuts.
Gènere: Música
Veu: Beth Rodergas.
Teclat i Guitarra Elèctrica:
Albert Solà.
Piano: Laura Andrés.
Guitarra Acústic:
Pablo Garrido.
Baix: Miquel Sospedra.
Bateria: Dídac Fernández.
Tècnic de So:
Jonbi Belategui.

La Beth ha buscat una sonoritat una mica més
electrònica i no tan folkie com en els seus anteriors
treballs, i sembla que ho ha aconseguit amb nota
encarregant-se per primera vegada de la producció
ella mateixa juntament amb Albert Solà.
Un disc variat i a la vegada coherent. Amb el que la
Beth ha volgut donar veu a la noia que va escriure
aquestes cançons fa anys i que fins ara no s’atrevien
a sortir del calaix com “Que Tremolin Els Arbres” i
“Vals” que ja deixaven entreveure la qualitat de les
cançons i l’energia positiva que les envolta.
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Origen parla de
temes com
l’amor, els fills,
el desamor,
l’esperança, una
illa i una mica
de la vida en
general.

MÚSICA

LES AVENTURES DEL LLEÓ
VERGONYÓS

amb el Pot Petit

Diumenge, 28 de Novembre de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR
El Pot Petit presenta un espectacle pels més petits
de la casa!
En un format íntim i reduït, acompanyareu de ben a
prop al lleó a viure les seves aventures. A l’escenari
hi veureu dos titellaires cantants i un músic que us
transportaran als cors i als sentiments dels
personatges de la coneguda cançó “El Lleó
vergonyós”. En aquest viatge volem donar molta
importància a les emocions bàsiques fent que els
nens i nenes les puguin reconèixer i compartir a
través del Lleó i els seus amics.

TARIFA FAMILIAR

Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 50 minuts.
Gènere: Titelles i Musical.
Recomenat a partir de 2
anys.
Direcció:
Ruth García Ruz i Helena
Bagué Vilà.
Intèrprets:
Mercè Munné Parera i Ovidi
Llorente Saguer.
Direcció Musical:
Dani López
Escenogràfia i Titelles:
Martí Doy

Us convidem a descobrir les aventures del Lleó
vergonyós. Un viatge ben divertit amb titelles i
música en directe, per descobrir les emocions de la
mà d’un dels personatges més emblemàtics d’El
Pot Petit. El Lleó, a través d’aquest viatge trepidant,
es farà amic del tigre, el cavall, l’hipopòtam i el gall,
entre d’altres. I junts experimentaran emocions com
la por, l’alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les,
compartint-les i sobretot ajudant-se els uns als altres
quan les emocions son dificils de gestionar.

Vine a
descobrir les
aventures i
emocions del
Lleó amb el
Pot més Petit.
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EL TRENCANOUS
de Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Retransmissió en directe des de la Royal Opera House de Londres

Dĳous, 9 de Desembre de 2021, 20.15h
BALLET
El Trencanous ha estat durant molt de temps una
de les maneres més delicioses de descobrir l'encant
del ballet i fa que sigui un regal festiu espumós per
a tota la família. La música tan estimada de
Txaikovski es combina amb una història de màgia la
nit de Nadal i el viatge de Clara i el seu trencanous
a la terra dels dolços.

TARIFA
RETRANSMISSIONS
Preu General: 17€
Anticipada web: 15€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)

La magnífica producció de Peter Wright per a The
Royal Ballet es manté fidel a l'esperit d'aquest
clàssic del ballet rus i els nombrosos papers i
conjunts mostren les millors habilitats de la
companyia a escala mundial.

Durada: 3h.30 min. aprox.
Gènere: Ballet

A la Clara se li lliura una joguina, "un Trencanous" a
la nit de Nadal. Quan arriba la mitjanit, una
aventura màgica li espera a ella i el seu trencanous.
El mag Drosselmeyer transforma el saló en una
batalla entre ratolins i soldats de joguina. Durant la
batalla, Clara salva la vida del Trencanous - trencant
així un encanteri màgic que el va convertir d'un nen
en una joguina - i el Rei Ratolí és derrotat. En la
celebració, Drosselmeyer arrossega Clara i el
Trencanous al Regne dels Dolços, on es troben amb
la Fada de Sucre i participen en una meravellosa
exhibició de danses.
L'endemà al matí, les aventures viscudes per Clara
semblen haver estat alguna cosa més que un somni.

14

Coreografia:
Lev Ivanov.
Director d’escena:
Peter Wright.
Trencanous/Hans-Peter:
Luca Acri.
Clara:
Isabella Gasparini.
Herr Drosselmeyer:
Christopher Saunders.
Fada de Sucre:
Akane Tahada.
Princep:
Cesar Morales.

Un regal
encantat
condueix a la
jove Clara a una
fantasia
meravellosa.

BALLET

EL MONTRE DE COLORS
de la companyia Tutatis i Transeduca.

Diumenge, 12 de Desembre de 2021, 18.00h
TEATRE FAMILIAR
“El monstre està ple de colors: groc, blau, vermell,
negre, verd… Quin embolic!
Amb l’ajuda de la nena aprendrem que cada color
representa una emoció, però cal saber entendre-les
per posar-les en ordre.”

TARIFA FAMILIAR

Preu General: 7€
Anticipada web: 6€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 45 minuts.
Gènere: Titelles i Música.
Recomenat a partir de 2
anys.

El monstre de colors és un personatge entranyable
basat en el llibre de l’Anna Llenas que provoca
sentiments d’empatia en els més petits i que els
permet identificar i posar nom el què senten en
cada moment. Tant el llibre com l’obra de teatre són
eines pensades per a facilitar l’expressió de les
emocions dels més petits, i no tan petits….

Direcció:
Ruth García
Música:
Oscar Roig
Intèrprets:
Gisela Guitart, Laura Bosch i
Mireia Casado.
Esnogràfia:
Joan Pena

Un espectacle de titelles,
música i colors per fer viatjar
als més menuts pel món de
les emocions.
15

TOSCA
de Giocomo Puccini

Retransmissió en directe des de la Royal Opera House de Londres

Dimecres, 15 de Desembre de 2021, 20.15h
ÒPERA
La producció de Jonathan Kent amb els dissenys
històricament carregats de Paul Brown evoca
meravellosament l'atmosfera perillosa de Roma del
1800, on l'amor i el mal es troben emocionantment
cara a cara.

TARIFA
RETRANSMISSIONS
Preu General: 17€
Anticipada web: 15€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 3h.30 min. aprox.
Gènere: Òpera

Roma el 1800 es troba en un caos polític. Cesare
Angelotti, antic cònsol de la curta República
Romana, ha fugit de l'empresonament i busca refugi
a l'església de Sant'Andrea della Valle. El pintor i
simpatitzant republicà Mario Cavaradossi promet
amagar-lo a la seva casa de camp. El baró Scarpia,
el tirànic cap de la policia de Roma, sospita que
Cavaradossi ha ajudat Angelotti a fugir. Persegueix
a l'amant del pintor, la cantant d'òpera Floria Tosca,
a qui ell mateix desitja. Scarpia ordena als seus
homes que la segueixin, amb l'esperança de trobar
Angelotti.
Scarpia arresta Cavaradossi i el tortura en presència
de Tosca fins que revela l'amagatall d'Angelotti.
Posteriorment, Scarpia condemna a mort
Cavaradossi. Sol amb Tosca, Scarpia li diu que
salvarà Cavaradossi, però només si Tosca passa la
nit amb ell.
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Director musical:
Oksana Lyniv.
Director d’escena:
Jonathan Kent.
Floria Tosca:
Elena Stikhina.
Mario Cavaradossi:
Bryan Hymel.
Baron Scarpia:
Alexey Markov.
Spoletta:
Hubert Francis.
Cesare Angelotti:
Yurir Yurchuk.

Tosca cedirà a
l'home que odia
per salvar
l'home que
estima?

ÒPERA

LO NUESTRO
una obra d’Eu Manzanares.

Diumenge, 19 de Desembre de 2021, 19.00h
TEATRE
Nit de Cap d’Any.
Una nit per estar en família i celebrar en harmonia
l’arribada d’un nou any. Una nit per fer balanç de
l’any que acaba i demanar nous desitjos per al que
comença. Però tots podem somiar en gran? O hi ha
qui només pot tenir somnis que càpiguen dins una
nou?

TARIFA ADULTS A

Preu General: 17€
Anticipada web: 15€
www.teatreprincipal.cat
(Consulteu més
descomptes a la pàg. 2)
Durada: 90 minuts.
Gènere: Comèdia
Idioma: Català
Direcció:
Mercè Vila Godoy.
Intèrprets:
Paul Berrondo, Eli Iranzo, Eu
Manzanares i Pau Poch..
Text: Eu Manzanares.
Una producció de
Flyhard Produccions SL / Sala
Flyhard.

“Els Guerrero Fernández no
som pobres. Humils. Però
pobres, NO.”
Els Guerrero Fernández, una família d’un barri
obrer, ja tenen la taula parada, el raïm a punt i la tele
posada per veure les campanades. Tot està llest per
donar la benvinguda a un nou any, on esperen que
canviï la seva sort.
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ALTRES ACTIVITATS / ENTITATS
Diumenge, 5 de Setembre de 2021, 18.00h

COLORS OF TRANSCARPATHIA, amb
el grup folklòric d’Ucraïna
49ª edició de les Jornades Internacional Folklòriques.
El grup popular Colors of Transcarpathia és de la ciutat
d’Uzhgorod, a Ucraïna. Els participants del grup
folklòric són estudiants i professors de l’Institut
Uzhhorod de Cultura i Arts. El repertori del grup inclou
danses populars ucraïneses, música i cançons típiques
del país. Colors of Transcarpathia ha participat i ha
guanyat diversos certàmens i festivals de folklore. El
grup ha ballat en festivals internacionals de folklore a
Itàlia, República Txeca, Polònia, Grècia, Eslovàquia,
Geòrgia, Hongria.

Divendres, 11 de Setembre de 2021, 19.30h

CONCERT DE SARDANES amb la Cobla
Ciutat de Granollers
La Cobla Ciutat de Granollers va néixer el 2015 per
iniciativa de l’Agrupació Sardanista de Granollers i
amb el seu poc temps d’existència ha treballat i
defensat tots els àmbits del món coblístic: ballades de
sardanes, concerts, acompanyament de dansa
catalana, oficis, etc.

Dissabte, 16 d’Octubre de 2021, 19.00h

ROIG, Homenatge a Montserrat Roig
Amb la companyia Catorzadabril: Mònica Lucheti, Carles Beltran i Tànit Navarro.

Dissabte, 23 d’Octubre de 2021, 19.00h

MOGUER 1916

Basat en l’obra Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Selecció de textos amb
acompanyament musical.
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Diumenge, 21 de Novembre de 2021, 19.00h

MOSTRA DE CANT CORAL amb la
Societat Coral L’Esperança i corals
convidades i la participació dels
Acordionistes del Coro.

ANEM AL TEATRE
El Teatre Principal d’Arenys de Mar també oferim
una programació de teatre escolar que anomenem
la Campanya Anem al teatre, organitzada per la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Arenys de
Mar (Regidoria d’Ensenyament) i el Teatre Principal
i gestionada per la Fundació Cultural de Granollers
AC.
Espectacles de música, dansa, teatre, circ, titelles i
pallassos, idonis per a cada nivell educatiu. Amb
aforaments limitats per gaudir millor de l’espectacle
i amb guies didàctiques adients per treballar les
obres.

NOVEMBRE
CICLE SUPERIOR

BAOBAB, UN
ARBRE, UN
BOLET I UN
ESQUIROL

amb La Pera Llimonera.
Dj. 4 i dv.5 de novembre
de 2021

EDUCACIÓ INFANTIL

CROMÀTIC

de Com Sona?
Dj. 25 i dv. 26 de
Novembre de 2021

DESEMBRE
CICLE INICIAL

KLÉ

d’Addaura.
Dj. 16 i dv. 17 de
desembre de 2021

Organitza’t per:
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#CULTURASEGURA
COVID-19: NORMES DE SEGURETAT
PER ALS ESPECTACLES

Cal arribar al teatre amb temps suficient. (30 min. aprox.)
Les entrades i sortides del públic es realitzaran de forma
esglaonada, sempre mantenint les distàncies de seguretat
i les indicacions del personal del teatre en tot moment.
És obligatori venir amb mascareta i dur-la posada durant
l’espectacle.
Cal rentar-se les mans a l’entrada del teatre amb el gel
desinfectant que hi trobareu.
Els adults hauran de ser responsables dels seus infants a
càrrec en tot moment.
Portar la vostra entrada adquirida al portal web del Teatre
Principal si és possible descarregada en el vostre telèfon
mòbil.
Seieu a la vostra butaca assignada.
Els lavabos del teatre estaran tancats.
No es podrà accedir a la sala un cop començada la funció.
Eviteu l’entrada al recinte amb possibles símptomes de
la Covid-19
Aforament limitat segons normativa vigent.
Per la tranquil·litat i benestar de tothom, us demanem que seguiu
aquestes mesures de seguretat.
Gràcies!

Carrer de l’Església 45-47 08350 Arenys de Mar
Tel.: 93 7921183 - 679 089 927
www.teatreprincipal.cat
info@teatreprincipal.cat
Amb el suport i la col·laboració de:

