5

Guillermotta

12

Ds. 1 d’octubre 20h · 80 min 10€

6

Els guàrdies
del Taj Mahal

13

Nankurunaisa

Ds. 15 d’octubre 20h · 60 min 10€

Filar 

15

Pruna 

16

Ds. 12 de novembre 20h · 70 min 10€

De tu a tu

Ds. 3 de desembre 20h · 60 min 10€



Ds. 5 de novembre 20h · 70 min 10€
Dg. 6 de novembre 18h · 70 min 10€
11

COMPRA D’ENTRADES

FORMES DE PAGAMENT

Dg. 18 de desembre 11h i 17h · 120 min 6€

• Al web teatreauditoricardedeu.cat,
fins a l’inici de l’espectacle.

• Recomanem comprar les entrades
per internet i amb pagament
electrònic.

Ds. 17 de desembre 17h · 120 min 6€

19

L’arc de Sant Martí
i la lluna
Dm. 21 de desembre 17h · 45 min 5€

20

Lamia Yared
Labyrinth Quartet
Dg. 27 de novembre 19h · 70 min 10€

Dos Familias 
Rien a dire

Evgenios Voulgaris
i Harris Lambrakis

Els Pastorets

Lumière

Dj. 22 de desembre 17h · 55 min 5€

Ds. 22 d’octubre 20h · 60 min 10€
10



Ds. 26 de novembre 20h · 70 min 10€

Dg. 16 d’octubre 17h · 40 min 5€
9

Des de l’horitzó

Dv. 25 de novembre 21h · 40 min 8€

14

8

18

Ds. 19 de novembre 20h · 70 min 10€

Ds. 8 d’octubre 20h · 80 min 10€

7

Amors 

17

Léon a la Terra
dels homes

Ds. 10 de desembre 20h · 70 min 12€

Properament...
21

La Motxilla
de l’Ada
Dg. 15 de gener 17h · 75 min 5€

• A l’equipament cultural, Vil·la
Paquita, de dimecres a divendres de
9.30 a 14.00 h.
• A la taquilla del Teatre Auditori
Cardedeu. 1 hora abans de començar
l’espectacle.
• Per l’espectacle ELS PASTORETS les
entrades anticipades es vendran a la
Parròquia de Sta. Maria els dies 3, 4,
10 i 11/12 segons horari que s’indiqui.
I també a la taquilla del Teatre 1 hora
abans de l’espectacle. Pagament en
efectiu.

• En els espectacles següents,
la compra presencial només es
podrà fer el amb pagament en
efectiu: Els guàrdies del Taj Mahal,
Nankurunaisa, Dos familias, Rien
à dire, Evgenios Voulgaris i Harris
Lambrakis en concert i Els Pastorets.
• Oferim un gran ventall de
descomptes disponibles tant en la
compra via web com presencial.

SEMPRE AL DIA!
Si voleu estar al dia de la
programació doneu-vos d’alta
del nostre butlletí

teatreauditoricardedeu.cat

5

DESCOMPTES DEL 20%
Si compliu algun dels requisits o sou
titulars dels carnets que s’esmenten
a continuació, podeu gaudir d’un
descompte del 20%, amb un màxim de
dues entrades per condició i carnet.
Cal que pugueu acreditar documentalment les condicions del descompte.
• Titulars de la Xarxa de Biblioteques
de la Diputació de Barcelona
• Amics del Museu Arxiu Tomàs Balvey
• Inscrits al Cens Cultural de Cardedeu
• Titulars del Carnet TR3SC
• Alumnes dels cursos de català i
Voluntaris per la Llengua del CNPL
• Majors de 65 anys que presentin
document d’identitat
• Menors de 29 anys que presentin
document d’identitat
• Famílies nombroses i monoparentals
(S’acreditarà documentalment amb
la targeta de família nombrosa o
monoparental.)
• Persones amb mobilitat reduïda
(S’acreditarà documentalment
amb la targeta acreditativa de la
discapacitat.)
• Persones en situació d’atur
(S’acreditarà documentalment amb
el certificat d’atur.)

ALTRES DESCOMPTES

NORMATIVA DEL TEATRE

• Entitats socials adherides al
programa Apropa Cultura a través de
www.apropacultura.org

• No es permetran devolucions
o canvis un cop adquirides les
entrades.

• Joves d’entre 18 i 25 anys donats
d’alta al web www.escena25.cat

• No es faran reserves d’entrades.

• Públic d’espectacles GPS. Entrada
al 50% si ens mostres l’entrada d’un
altre espectacle GPS d’una altra
població.

• Menors de 3 anys, entrada gratuïta
(sense ocupar localitat), excepte en els
espectacles especialment adreçats per
edats inferiors a 3 anys.
• El Teatre Auditori Cardedeu disposa
d’accessos per a persones de
mobilitat reduïda.
• 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.

Música
Concert íntim

En català

GUILLERMOTTA
Vidal canta Guillermina Motta

Concert íntim de cançons de la Guillermina Motta
interpretades per un alter ego molt particular, anomenat
Guillermotta. Encarnat per l’actor i cantant Jordi Vidal
acompanyat de Jordi Cornudella al piano i sota la direcció
de Jordi Prat i Coll. Sensibilitat, ironia, compromís,
mamarraxisme, poesia…. bones cançons en bona
companyia. Espectacle beneït per Guillermina Motta.

• No es podrà menjar ni beure a
l’interior de la sala. Tampoc fer
fotografies, ni gravacions.
• Aquest equipament cultural
s’ajustarà a les mesures sanitàries
que marquin els protocols vigents en
relació a la covid-19.

Direcció Jordi Prat i Coll. Cia Els 3 Js
Dramatúrgia i direcció: Jordi Prat i Coll Direcció musical:
Jordi Cornudella Intèrpret: Jordi Vidal Piano: Jordi
Cornudella Vestuari: Míriam Compte Caracterització: Núria
Llunell Espai escènic i Il·luminació: Joan Grise

01 Oct
20.00h
10€
80 min

7

Teatre de text i
contemporani

+12 anys

En català

Cens cultural
Cardedeu.

Dansa
fusió

ELS GUÀRDIES
DEL TAJ MAHAL
De Rajiv Joseph

Rajiv Joseph té el do de l’escriptura teatral. Crea textos
que atrapen a l’espectador per una barreja de realitat i
imaginació. A Els guàrdies del Taj Mahal ens interpel.
la sobre la propietat de la bellesa. També sobre l’amistat,
el poder i els somnis. Dos soldats, del rang més baix de
l’exèrcit, dos personatges tenen el sagrat deure de fer
guàrdia davant el Taj Mahal.

Direcció Josep Duran. Cia. TrocaTeatre
Autor: Rajiv Joseph Traducció i direcció: Josep Duran
Intèrprets: Bartu Gunyalons i Enric Tarragó i Cor Plèiade
Direcció del cor: Júlia Sesé Espai sonor: Jordi Senero
Il·luminació i vídeo: Enric Tarragó

08 Oct
20.00h
10€
80 min

+12 anys

Cens cultural
Cardedeu. km0

En residència

Estrena

NANKURUNAISA
Cia. Vanessa Fernández

Nankurunaisa en japonès significa “El temps tot ho
guareix” i “tot passarà”. Dues cultures aparentment
antagòniques com són la dansa flamenca i la cultura
tradicional japonesa conflueixen en una sorprenent posada
en escena. És Nankurunaisa: la superació personal davant
les circumstàncies de la vida es dona pas per fer brillar la
llum que tots portem a dins.

Coreografia i interpretació: Vanessa Fernández
Composició musical Pere Pèries Escenografia:
Pep Castells Il·luminació: Toni Magrinyà
Vestuari: Maig Kimono i Patricia Palmero
Fotografia: Miquel Bote

15 Oct
20.00h
10€
60 min

9

Dansa, marionetes
i video mapping

+6 anys

Familiar

Sense
text

Teatre de text i
contemporani

+12 anys

En castellà

Cens cultural
Cardedeu. km0

FILAR

DOS FAMILIAS

Una peça de dansa contemporània i poesia visual que parla
sobre la relació entre els cossos i els objectes, una relació
que es desenvolupa des de la distància dels fils. Filar parla
del món que cada dia es construeix i de com aixecar-nos
de nou quan caiem. I dels fils que ens uneixen a les nostres
famílies, amics i la comunitat. Fils que sempre estan
connectats en la distància.

Un espectacle sobre l’acolliment familiar i la responsabilitat
d’estimar. Una història versemblant i potent sobre les
famílies d’acollida i la seva relació amb els pares biològics.
Teatre que interpel.la a l’espectador generant reflexió, debat
i empatia. “Meravella d’història, de direcció i de treball
actoral” n’ha dit la crítica. Espectacle en castellà que tanca
la gira a Cardedeu.

Cia. Antonella D’Ascenzi

Coreografia i interpretació: Antonella D’Ascenzi
Assessorament dansa i mapping: Toni Mira Assessorament
manipulació titelles i objectes: Damiano Privitera Disseny
de llum: Elena Piscitilli Vídeo animació: Guillem Muñoz
Música: Adrián Berenguer Fotos d’escena: Carles Decors

De José Pascual Abellán. Cia. Dos familias

16 Oct
17.00h
5€
40 min

Direcció: Sergio Arróspide Baena Intèrprets: Pau Sastre,
Eduard Telletxea i Annabel Totusaus Música: Haritz Aizpun
Il·luminació: Diego Cano i Jep Vargés Vestuari: Cristina
Bermejo Escenografia: Trio Mat Fotografia: Gabriel Mestre
Col·labora: Sala Trono

22 Oct
20.00h
10€
75 min
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Circ
Pallasso

Tots els
públics

Sense
text

Últimes
funcions

Cens cultural
Cardedeu. km0

Teatre de text
i d’objectes

Per a joves
i adults

En català

Dia Mundial per la
prevenció de l’abús infantil

RIEN À DIRE

PRUNA

Un espectacle d’humor poètic. Sense paraules. La porta
d’entrada a l’humor absurd i necessari de Leandre. Rien à
dire, l’espectacle de sala més internacional de la companyia
s’acomiada dels escenaris. Seran les dues darrers funcions
i el Teatre Auditori Cardedeu acollirà aquest privilegi.
La funció del pallasso és crear un forat per on mirar la
humanitat d’una manera diferent.

Una nena que es diu Pruna, i que també és una dona que
es diu Pruna. Té una vida normal, un entorn normal i un
secret que fa mal i destrossa per dintre. Un conte barrejat
de testimonis reals que ens mostra la realitat dels abusos
infantils. I també ens mostra una vida de tantes. Amb tota
la nostra voluntat de contribuir a fer una societat millor.
Amb delicadesa i coratge. Pruna va obtenir l’any 2019 el
Premi Adrià Gual.

Leandre clown

Direcció i interpretació: Leandre Ribera
Composició musical: Victor Morato Escenografia:
Xesca Salvà Construcció: El taller del Lagarto i
Gustavo De Laforé Il·luminació i Producció tècnica:
Marco Rubiol Producció: Leandre Clown Difusió:
Agnés Forn

De Queralt Riera. Col·lectiu Nins

05 Nov 06 Nov
20.00h 18.00h
10€
70 min

Direcció i dramatúrgia: Queralt Riera Interpretació: Laura
Calvet i Annabel Castan Titella: Carlos Gallardo i Momó
Fabré Vestuari: Teté Company Assessorament: Vicki
Bernadet Fotografia: Joan Gastó

12 Nov
20.00h
10€
80 min
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Teatre
musical

Per joves
i adults

En català

Espectacle proposat pels
Ambaixadors Culturals

Projecte L’Educació
a Escena

Dansa
contemporània

+12 anys

Sense Text

Cens cultural
Cardedeu. km0

AMORS

DES DE L’HORITZÓ

Amors és una obra sobre el desig i el plaer. És teatre i
també és una acció reivindicativa. El teatre com a arma per
defensar la diversitat sexual i de gènere. En Giorgio reuneix
els seus amics en un sopar abans de marxar i com sol
passar, la nit airejarà secrets, anhels i fracassos. I obrirà pas
per reafirmar l’imaginari eròtic i les preferències sexuals
de cadascú.

Una dona, un naufragi, salvem els records!, tornar a caminar,
sense rumb, superfícies i distàncies, xopa, en suspensió, un
far, una melodia, cua de sirena, tornar a ballar, tornar a
respirar, aigua. Des de l’horitzó viatja a través del temps i
dels records; des de la distància que distorsiona la mesura
de les coses. Ballar el naufragi i esdevenir sirena. Mirar lluny
i tocar a prop. Arremangar-se i continuar.

Cia. Maria Montseny

De Pere Anglas. Cia. Amors

Text i direcció: Pere Anglas Ajudantia de direcció: Minerva
Prat Intèrprets: Pol Martínez, Clara Bellavista, David Pruna,
Nerea Ferrer i Raquel Ayllón Música principal: Clara Peya
Direcció musical: Nil Bofill Disseny de llums: Dani Gener
Producció executiva: Vania Produccions

19 Nov
20.00h
10€
85 min

Creació i interpretació: Maria Montseny Andròmines: J.Prat
Agraïments: A en Jordi i la Violant
Amb el suport de l’Ajuntament de La Garriga. Patronat de
Cultura. Fotografia: Judit Butjosa

25 Nov
21.00h
8€
40 min
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Música modal
contemporània

Tots els
públics

Festival Labyrinth
Catalunya a Cardedeu

Música clàssica
àrab i otomana

Tots els
públics

Festival Labyrinth
Catalunya a Cardedeu

EVGENIOS VOULGARIS
I HARRIS LAMBRAKIS

LAMIA YARED
LABYRINTH QUARTET

Evgenios Voulgaris i Harris Lambrakis són dos dels millors
músics de Grècia. En una sèrie de cançons recentment
compostes per Evgenios titulada “Remembering you, and
missing you” els dos músics grecs ens portaren a descobrir
la música tradicional de Grècia i Turquia i el fil que uneix el
passat amb el present a través de delicades improvisacions i
composicions vocals i instrumentals.

Submergint-se en la música llevantina dels segles XVIII i XIX,
Lamia Yared presenta un repertori vocal de música clàssica
àrab i otomana. Per a aquest concert, Lamia retrà homenatge
als compositors del muwashahat escrit per Bakri Kurdi així
com per Omar el Batch. Estarà acompanyada per l’Efrén
López, en Christos Barbas i en Georgi Dimitrov.

En concert

Evgenios Voulgaris: Oud i veu Harris Lambrakis:
Ney Producció: Labyrinth Catalunya Amb el
suport: Cardedeu Inspirant Cultura

26 Nov
20.00h
10€
70 min

Labyrinth Catalunya

Lamia Yared: Oud i veu Efrén López: Lavta,
oud i percussió Christos Barbas: Ney i Lavta
Georgi Dimitrov: Kanun Producció:
Labyrinth Catalunya Amb el suport:
Cardedeu Inspirant Cultura

27 Nov
19.00h
10€
70 min
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Circ multidisciplinar
i integrador

+6 anys

Sense
text

Cens cultural
Cardedeu. km0

En residència
artística 2021

DE TU A TU
Companyia Mur

Espectacle de circ integrador que s’aventura en les
relacions personals que sorgeixen quan un individu se
situa davant d’un altre amb l’objectiu comú de crear. Cinc
binomis d’artistes que exploren diferents disciplines com
l’acrobàcia amb patins, el clown, la bicicleta acrobàtica o els
malabars amb beat box. Després de Mur, primera creació,
ara arriba DE TU A TU per seguir destruint obstacles i
creant oportunitats.
2es Jornades de teatre i circ social d’Artescena social i Sirocus circ.
Dia mundial de les persones amb diversitat funcional

Coordinació de la direcció: Nacho Flores
Artistes: Sergi Comesa, Alberto Munilla, Oriol
Morgades, Nacho Flores, Manolo Osoyo i David
Candelich, Quique Maltas, Sergio Pla, Jordi
Mas i Olga Pastor Música: Ramon Giménez
Il·luminació: Xavier Valls Producció: Cia. Mur

03 Des
20.00h
10€
60 min

Teatre de text i
contemporani

+12 anys

En català

Fira de Nadal

LÉON A LA TERRA
DELS HOMES
Cia. Inútils Mots. Inspirat en “El petit príncep”

Un conte per adults sobre la solitud, l’amistat, la vida, la mort i
la responsabilitat de ser persones. Una relectura sobre l’obra “El
petit príncep” que Antoine de Saint-Exupéry va dedicar al seu
gran amic, escriptor i crític d’art Léon Werth. Un excombatent
de la Primera Guerra Mundial, un vell pacifista, un jueu resistent
que passava fred i gana, sol, amagat en un racó de la França
ocupada. Una trobada i una conversa setanta anys després.

Dramatúrgia i direcció: Maria Pla Intèrprets: Quimet
Pla, Léon i Òscar Intente, aviador Il·luminació: Josep
Mª Cadafalch Espai, vestuari i so: Maria Pla Foto: Joan
Martínez Riera Producció: Inútils Mots amb el suport de:
Terrassa Arts Escèniques

10 Des
20.00h
12€
70 min

19

Teatre i música

+3 anys

En català

Nadal al TAC

Cens cultural
Cardedeu. km0

ELS PASTORETS

Grup catequesi Parròquia Sta. Maria de Cardedeu

En Lluquet i en Rovelló s’adormen la nit de Nadal i es
desperten a la Judea de l’any u, essent testimonis dels
fets que narren el naixement de l’infant Jesús. Les seves
aventures els portaran a enfrontar-se a les forces del
mal encapçalades pels dimonis Satanàs i Llucifera que
voldran evitar la vinguda del Redemptor tal com deien les
Escriptures. La lluita entre el bé i el mal està servida.

Autoria original: Josep Maria Folch i Torres amb versió
adaptada Direcció: Montserrat Garcia i Josep Planas
Intèrprets destacats. Lluquet: Ignasi Ferro Rovelló: Adrià
Mauri Sant Josep: Xavi Rodríguez Verge Maria: Laura
Guerrero Satanàs: Marc Pasquet Arcàngel Miquel: Alba
Pasquet Llucifera: Piedad Ferro Arcàngel Gabriel: Anna
Planas Producció: Parròquia Santa Maria de Cardedeu

17 Des 18 Des
17.00h 11 i 17h
6€
120 min

Teatre de titelles i
música en directe

Familiar

+3 anys

En català

Nadal al TAC

L’ARC DE SANT
MARTÍ I LA LLUNA
Cia. La mà de l’artista

L’Arc de Sant Martí i la lluna és una faula sobre aprendre a
valorar les nostres peculiaritats. Explicada amb titelles grans
i plenes de color i amb una banda sonora d’instruments de
vent i percussió sorprenent interpretada en directe. Obriu
bé les orelles i escolteu la cançó que de ben segur que
coneixeu. La canteu amb nosaltres?

Conte inspirat en “L’arc blanc de la lluna” de Txabi Arnal.
Direcció i dramatúrgia: Raquel Loscos
Composició i adaptació musical: Xavi Lozano Disseny
escenografia: Martí Doy Construcció titelles, escenografia
i manipulació: Glòria Arrufat Disseny d’il·luminació: Ivo G.
Suñé Fotografia: Judit Rodríguez

21 Des
17.00h
5€
45 min

21

Màgia, clown
i mim

Familiar

Tots públics

Sense text

Nadal al TAC

LUMIÈRE
Cia. Txema Muñoz

Com si fos una pel·lícula de cine mut, el Txema Muñoz
desitja que arribi el tren. Mentre no arriba, la seva
imaginació anirà més enllà de l’estació on es troba. Una
bombeta, una jaqueta i el seu joc el transportaran a un
lloc màgic, entranyable i còmic. Lumière, un espectacle
d’humor màgicament familiar. Puges al tren?

Idea i interpretació: Txema Muñoz Mirada externa: Carles
Sans (El Tricicle) Banda sonora original: Tomás Peire
Escenografia: Sergi Torrelles Disseny de Vestuari: Piti Demore
Confecció: Judith Dress Art Disseny de llum: Mario Andrés
Gomez Projecte de so: Ruben Ruiz

22 Des
17.00h
5€
55 min

Teatre i música

Familiar

+5 anys

En català

LA MOTXILLA
DE L’ADA

Cens cultural
Cardedeu. km0

PROPER
AMENT

Teatre al Detall i música en directe de La Tresca i La Verdesca
Una història transformadora sobre la identitat de gènere.
Premi de la Crítica 2021 al Millor espectacle per a públic
familiar. L’Ada te ganes de jugar, per això juga amb la seva
millor amiga i el seu millor amic. Ara ja no porta aquella
motxilla feixuga, que tant li pesava i no la deixava ser qui és.
Una motxilla que la feia sentir que no encaixava. Per fi, ha
trobat el seu lloc.

Text: Jordi Palet i Puig Direcció: Joan Mª Segura Bernadas Música:
La Tresca i la Verdesca
Repartiment: Xavi Idàñez i Txell Botey Il·lustracions: Adolfo Serra
Escenografia: Victor Peralta Il·luminació: Yuri Plana Producció:
Produccions Teatre al detall Fotografia: Quim Botey

15 Gen
17.00h
5€
75 min

SUPORT A LA
CREACIÓ ARTÍSTICA

Residència artística
Consisteix en facilitar espai i recursos
per afavorir condicions de treball òptimes
per a la creació. Cedir un espai de treball
uns dies, donar suport tècnic per treballar
la posada en escena, assessorar sobre
recursos disponibles més enllà del
municipi o organitzar un assaig obert
per disposar de públic són alguns dels
recursos que es posen a l’abast.
En tota residència hi ha acords
d’intercanvi, de manera que acollir la
creació té un retorn beneficiós per a
la comunitat cardedeuenca. Una preestrena de l’espectacle o un taller obert
son activitats possibles.

Cardedeu compta amb un gran teixit
creatiu cultural i Cardedeu INSPIRANT
CULTURA_ és el programa de suport a la
creació que facilita eines per acompanyar
els creadors i les creadores.

Cens Cultural de Cardedeu
Un directori obert, gratuït, dirigit tant a
artistes, entitats i empreses relacionades
amb el món de la cultura que són
de Cardedeu o treballen al municipi.
Actualment, amb més de 450 censats, ha
estat el punt de partida de projectes de
suport a la creació com VinculArt, Cardedeu
en versió original i Audiovisuals Km0.

L’EDUCACIÓ a ESCENA
Projecte educatiu d’arts escèniques a
primària i secundària
Neix de les regidories
d’Educació i Cultura
i té com a objectiu
apropar les arts escèniques als infants i
joves del municipi per facilitar l’accés a la
cultura, a la inclusió social, a la promoció de
nous públics i a la formació artística.
A primària es desenvolupa a les cinc escoles
durant al llarg del curs amb la programació
d’espectacles i tallers de les diferents
disciplines artístiques. Durant el curs
2021/2022 s’han programat 16 espectacles
i 14 sessions de tallers artístics adreçats a
educació infantil. Un total de 2.090 alumnes
ha gaudit d’aquesta programació escolar
d’arts escèniques que destaca per la seva
qualitat artística i idoneïtat pedagògica.
A secundària es persegueix un doble objectiu: fomentar la participació cultural dels
joves i fomentar la creació de nous públics
d’arts escèniques del Teatre Auditori Carde-

deu. En el curs 2021/2022 s’han dut a terme
tallers a càrrec de professionals per donar
a conèixer algunes de les professions que
envolten el món el món de les arts en viu a
més del projecte d’Ambaixadors Culturals.

Ambaixadors culturals
Projecte de secundària consolidat en
els tres instituts dedicat a promoure la
implicació dels joves en la programació
professional estable del Teatre Auditori. Els
joves ambaixadors culturals col·laboren
en la promoció i difusió dels espectacles
dins i fora de l’institut i a canvi, gaudeixen
d’entrades d’espectacles. Per afavorir
l’alternança, els ambaixadors culturals
ocupen el càrrec un màxim de dos anys.

GPS

Girem Propostes Singulars

GPS és una programació conjunta del
Teatre Auditori de Granollers, el Teatre
Auditori de Llinars del Vallès, del Teatre
Ateneu de Sant Celoni i del Teatre Auditori
Cardedeu orientada a donar suport a la
creació contemporània.
Compartim el propòsit de promoure
espectacles que esdevenen singulars en
alguns aspectes com poden ser l’ús de
llenguatges no convencionals, l’abordatge
de temes socials menys tractats, que
tinguin lloc en espais fora de l’escenari
o que siguin disciplines amb poques
ocasions d’exhibició.
La finalitat és
impulsar i girar propostes singulars,
mobilitzar nous públics interessats en
aquestes propostes i generar espectadors
que ens feu confiança i us atreviu a
descobrir aquests espectacles singulars
tot girant d’un teatre a un altre.
Sabeu que si sou públic GPS tindreu
avantatges especials? Amb l’entrada d’un

espectacle GPS podreu gaudir del 50%
de descompte d’un altre espectacle GPS
d’una altra població. Només cal conservar
i ensenyar l’entrada a la taquilla del teatre.
Aquesta tardor els GPS al Teatre Auditori
Cardedeu són:
Dos familias
de José Pascual Abellán.
Espectacle sobre
l’acolliment familiar.
22/10 a les 20 h.
Rien à dire
de Leandre clown.
Humor absurd i poètic.
5/11 a les 20 h
i 6/11 a les 18 h.
De tu a tu
de Cia. Mur.
Circ inclusiu i integrador.
3/12 a les 20 h.

ESPAI EXPOSITIU
DEL TEATRE
El vestíbul del Teatre Auditori és un espai
destinat a exposicions relacionades amb
les arts escèniques i la fotografia obert
a mostrar treballs i propostes vingudes
d’entitats i artistes del Cens Cultural de
Cardedeu.
Durant la temporada 2021/2022 hem
acollit, entre d’altres, la darrera exposició
de l’Agrupació Coral Cardedeuenca
“Homenatge al mestre Manuel Oltra” i
dues exposicions fotogràfiques d’artistes

professionals del cens cultural:“Trencadís
i altres coses” de l’artista Pep Valls, que
presenta dues sèries fotogràfiques, i
“Un jazz més íntim” d’Alba Morera amb
la col·laboració de Hal Mansonberg, una
sèrie fotogràfica dels músics i grups
programats en el Festival commemoratiu
del 50è aniversari de la primera Nit amb
Jazz de Cardedeu.
Les exposicions es poden visitar els dies
en què hi ha funció al Teatre Auditori
Cardedeu, des d’una hora abans de l’inici de
l’espectacle. A més, també es programen
visites guiades i altres activitats que es
promoguin al voltant de l’exposició.

Amb vocació de ser un espai de debat, pensament i formació a l’abast de tothom, les
xerrades són a càrrec d’especialistes en la
matèria i tracten aspectes sobre ciències,
música, literatura, economia, salut, digitalització i d’altres temes d’interès. Sota
la coordinació de Pere Busquets, l’Aula de
Cultura és una activitat organitzada per
l’Associació de Jubilats de Cardedeu en
conveni amb la Regidoria de Cultura.
Les conferències sempre es fan els dimarts,
a les 7 de la tarda, a la platea del Teatre.

AULA DE CULTURA
DE CARDEDEU
L’Aula de Cultura de Cardedeu és un
cicle de conferències, ponències i taules
rodones que té lloc al Teatre Auditori
Cardedeu dues vegades l’any, a la tardor i
a la primavera. Aquesta tardor s’arriba al
XXVIIè cicle, cosa que demostra la vitalitat
i qualitat de l’Aula de Cultura.

Per assistir-hi, cal comprar entrada. El
preu del cicle complet és de 20 € i el preu
d’una sessió és de 5 €. Entrada gratuïta
per als menors de 16 anys.

APROPA
CULTURA
El Teatre Auditori Cardedeu s’ha adherit al
programa d’inclusió social a través de la
cultura, Apropa Cultura, una xarxa que creu
en el poder transformador de la cultura.

Apropa Cultura promou accions que
facilitin l’accés a espectacles i activitats
culturals a les entitats socials que
treballen amb persones en situació
de vulnerabilitat que per les seves
circumstàncies personals o de salut,
troben dificultats per assistir a aquestes
activitats.

Compra d’entrades: anticipades, al Casal
de la Gent Gran (Sr. David), i el mateix dia,
al Teatre Auditori Cardedeu, 30 minuts
abans de l’inici de l’activitat.

Apropa Cultura és una plataforma web amb
un gran ventall d’espectacles i activitats
culturals d’arreu del territori a preus
accessibles per gaudir de la programació
de teatres, museus, auditoris i festivals.

Per més informació:
auladeculturadecardedeu@gmail.com

Si sou entitat social i voleu formar-ne part
accediu a www.apropacultura.org.

Tota la programació d’arts escèniques
del Teatre Auditori Cardedeu la trobareu
inclosa en aquesta web.

Av. del Rei en Jaume, 118 Cardedeu 08440
teatre@cardedeu.cat
T. 93 846 18 27 (Cultura) M. 662 075 604 (Teatre)
Atenció al públic 2 hores abans de l’espectacle
teatreauditoricardedeu.cat

