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Imatge promocional de "Rita", que obrirà la nova temporada dissabte 11 de gener.

Música, humor i memòria històrica, entre les temàtiques dels
espectacles de la nova temporada de teatre i música

Dimecres 4 de desembre de 2019
Programes| Temporada de teatre i música gener-maig 2020

Els abonaments als espectacles, protagonitzats entre d’altres per David Bagés,
Anna Moliner, Bruno Oro, Clara Segura, Jordi Martínez, The Sey Sisters o
Quim Masferrer, es posaran a la venda el 5 de desembre

La música, l’humor i la memòria històrica són algunes de les temàtiques i
disciplines que tocaran els espectacles de la temporada de gener a maig 2020
programats a Castellar del Vallès. Es tracta d’un total de vuit muntatges per al
públic general i quatre més adreçats al públic infantil que compten amb un
repartiment format per noms propis notables del panorama artístic català.

El web www.auditoricastellar.cat activarà dijous, 5 de desembre, i fins al dia 20 del
mateix mes, la venda anticipada de tres modalitats d’abonaments per a la temporada
de teatre i música (exceptuant les propostes familiars), que es podran adquirir
també, durant les mateixes dates, al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador.

En aquest sentit, es podrà comprar, d’una banda, l’abonament per als vuit
espectacles de teatre i música, a un preu de 80 €. D’altra banda, també hi haurà un
abonament a les sis propostes teatrals, que tindrà un preu de 60 €, i, finalment, es
podrà comprar un tercer abonament de 40 € amb què l’espectador podrà triar quatre
dels vuit espectacles previstos.

Aquest és el detall de les propostes programades i incloses en els abonaments:

Dissabte 11 de gener, 18 h i 20.30 h (Sala de Petit Format de l’Ateneu): Rita
(La Pocket). Una obra escrita i dirigida per Marta Buchaca i interpretada per
David Bagés i Anna Moliner que inicia gira a Castellar del Vallès. Una
tragicomèdia sobre la vida i la mort que parla sobre la dificultat de “deixar
anar” les persones que estimes.

Divendres 28 de febrer, 21 h (Auditori): Esperant Godot (Sala Beckett).
Castellar serà una de les poques poblacions en què s’aturarà la gira d’aquest
espectacle protagonitzat entre d’altres per Nao Albet i Pol López. Una
proposta dirigida per Ferran Utzet sobre un text de Samuel Beckett traduït per
Josep Pedrals.
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Dijous 19 de març, 20.30 h (Auditori): Bona gent (Guerrilla Produccions).
Quim Masferrer homenatja els espectadors en aquest espectacle únic que és
impossible de repetir perquè el públic n’és el protagonista.

Dissabte 25 d’abril, 20.30 h (Auditori): Rise (The Sey Sisters). El segon
espectacle musical de la temporada és aquest concert en què les germanes Sey
presenten el seu segon disc. The Sey Sisters són un espectacular trio de veus
negres que combinen harmonies, cants a capella i carismàtiques actuacions
per fer reviure l’esperit i l’ànima del gòspel, fusionant-lo amb l’esperit africà.

Entrades per als espectacles familiars

Pel que fa als espectacles familiars, que no s’inclouen als abonaments, la venda
anticipada d’entrades també s’activarà el 5 de desembre al web de l’equipament i al
SAC, a un preu de 5 euros (el preu de compra a taquilla serà de 6 euros). Cal
assenyalar que les famílies nombroses o monoparentals que presentin carnet
acreditatiu podran comprar cada entrada per 4 euros.

Les propostes familiars són les següents:

Diumenge 2 de febrer, 11 h i 12 h: El núvol gris, gras i gros (Teatre al
detall). Dues sessions d’una proposta adreçada especialment als nens i nenes
de 0 a 3 anys que barreja música, colors, sorpreses i molts detalls.

Dissabte 4 d’abril, 18 h: Txema, The Postman (Txema). Una proposta
recomanada per a majors de 6 anys en què es mesclen el mim, el clown i la
màgia.

Cal tenir en compte que els preus indicats anteriorment seran vàlids també per a les
entrades dels infants menors de 12 anys que vulguin assistir al concert Desconcerto.
Així mateix, cal destacar que l’entrada serà gratuïta per als infants menors de 2 anys
a tots els espectacles excepte El núvol gris, gras i gros.

Pulmons, la proposta de l’Esbart Teatral de Castellar

La programació de teatre de la temporada de gener a maig es completarà amb nou
representacions de l’obra Pulmons els dies 20, 21, 22, 27, 28 i 29 de març i 17, 18 i
19 d’abril a la Sala de Petit Format de l’Ateneu (els divendres i dissabtes a les 21.30
h i els diumenges a les 18.30 h). Es tracta d’una proposta de l’Esbart Teatral de
Castellar, feta sobre una text de Duncan Macmillan traduït per Carme Camacho.
Anna Solé i Cesc Permanyer, dirigits per Bet Tena, protagonitzen aquest espectacle
sobre una parella que es planteja algunes qüestions difícils de respondre.

La informació completa sobre tots els espectacles es podrà trobar a partir del 5 de
desembre a www.auditoricastellar.cat.
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