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PUBLICITAT

INFORMACIÓ: 972 419 010 i 972 402 004
www.temporada-alta.cat Ajuntament de

SALT

Organitzadors: Amb el suport especial de:

temporada alta FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA • GIRONA/SALT De l’1 d’octubre a l’11 de desembre de 2009

Patrons:

Bitò Produccions, CDN i TNC

UNA COMÈDIA
ESPANYOLA
De Yasmina Reza - Dir. Sílvia Munt

TEATRE MUNICIPAL
27 i 28 nov > 21 h

ELÈCTRICS
De Pau Miró
Dir. Glòria Balañà

AUDITORI DE LA MERCÈ
Dj 3 des > 21 h 

Cia. Jordi Cortés / Alta Realitat

V.I.T.R.I.O.L.
De Jordi Cortés

TEATRE DE SALT
Dv 4 des > 21 h 

THE DIRTY CLUB
Inspiration Exercises

TEATRE DE SALT
Ds 28 nov > 21 h

Cia. Per-versions

TOP MODEL
De Sergi Pompermayer
Dir. Pep Cruz

SALA LA PLANETA
Ds 28 nov > 22 h / Dg 29 nov > 19 h

ESTRENA ESTRENA

NOVA 
FUNCIÓ
28 nov

18 h

NOVA 
FUNCIÓ
30 nov

22 h
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Cada any, el Museu del Ci-
nema dedica la Festa del
Club d’Actors –l’associa-
ció d’amics del museu– a
un gènere o un aspecte en
concret del món del cine-
ma. Aquest any els prota-
gonistes seran els super-
herois. Per comen-
çar, tothom que
assisteixi dis-
fressat de su-
perheroi a la
festa rebrà
un obsequi,
per gentile-
sa de Cro-
mosoma. El
museu fa avui
una jornada de
portes obertes i, a més,
ofereix tota una sèrie d’ac-

tivitats gratuïtes per a tots
els públics.

A les 12 del migdia i a
les 6 de la tarda tindran

lloc dues sessions
de contes, amb el
títol  Ara... Super-

cagalàstics!, a
càrrec de la

companyia
Xinanah. A
la 1 del
migdia i a
les 5 de la
tarda s’han
programat
dues ses-
sions de

l’especta-
cle d’ombres

El tresor
amagat. Du-

rant tot el matí
es projectaran

el film d’animació
Miniman i material
extra de les darreres

estrenes de superherois. A
les 4 de la tarda, s’hi pro-
jectarà la pel·lícula From
hand to mouth, de Harold
Lloyd, amb música en di-
recte a càrrec dels estudi-
ants de tercer de piano del
conservatori. De les 11 del
matí a les 8 del vespre, hi
haurà un espai de maqui-
llatge per transformar-se
en superheroi i, tot seguit,
participar en el rodatge
d’una escena. A la tarda
també es portarà a terme
un taller d’animació amb
la tècnica de la parada de
càmera (stop motion).

A les 8 del vespre es
clourà la festa amb el sor-
teig d’un passi anual als ci-
nemes OCine entre les
persones que avui es facin
socis del Club d’Actors, i
d’un premi de 120 euros a
la botiga del museu, entre
els que ja ho són.

El Museu del Cinema dedica
la seva festa als superherois
Avui hi haurà portes obertes i activitats durant tot el dia

La imatge de Batman que
anuncia la Festa del Club

d’Actors del Museu del Ci-
nema.

● El Museu del Cinema celebra avui
l’onzena Festa del Club d’Actors, que
aquest any estarà dedicada als superhe-
rois, com a fil conductor de les activitats

XAVIER CASTILLÓN / Girona per a tots els públics que hi tindran lloc
durant tot el dia. Hi haurà entrada lliure al
museu i projeccions, contes, espectacles
d’ombres, disfresses, sessions de maqui-
llatge, petits rodatges i tallers d’animació.

● El juny del 1999, la Co-
ral Nit de Juny de l’Escola
de Música de Palafrugell
va celebrar el vintè aniver-
sari i es va afegir als actes
inaugurals del Teatre Mu-
nicipal de Palafrugell amb
l’estrena del musical The
music of the night, basat en
El fantasma de l’òpera.
Una dècada després, Nit
de Juny celebra els seus 30
anys i els deu del Teatre
Municipal representant-hi

aquest cap de setmana
dues funcions de The mu-
sic of the night, avui a les
deu de la nit i demà a dos
quarts de sis de la tarda.

Amb direcció musical
de Rita Ferrer i direcció
escènica de Maite Martí i
Glòria Cruz, The music of
the night té una dimensió
de gran producció, amb
més de setanta persones en
escena, entre els membres
de la Coral Nit de Juny, els
solistes, les ballarines i un

quartet de jazz format per
Lluís Escuadra (piano),
Toni Pujol (contrabaix),
César Martínez (bateria) i
Jordi Morell (timbales), a
més del presentador, Da-
vid Galceran.

Justament, aquest mes
fa 100 anys de la primera
entrega de la novel·la El
fantasma de l’òpera, de
Gaston Leroux, una histò-
ria a la qual va posar músi-
ca, molts anys després,
Andrew Lloyd Webber.

Nit de Juny porta el musical «The
music of the night» a Palafrugell

X.C. / Palafrugell

● El grup gi-
roní The Dir-
ty Club pre-
sentarà
aquesta nit al
Teatre de

Salt el seu tercer disc, Ins-
piration exercises (21 h, 10
euros), en un concert que
forma part de Temporada
Alta i que representa també
l’inici d’una nova etapa per
al trio, que en aquest disc
passa de les sonoritats

acústiques a terrenys «més
digitals». «Simplement,
estàvem una mica cansats
del nostre so anterior», diu
Zésar Martínez, que ara ha
canviat el baix pel piano
elèctric. The Dirty Club es
completa amb Esteve Sa-
guer (guitarra i veu) i Fran-
cesc Sotillos (bateria, per-
cussió electrònica i veus),
amb el reforç d’altres ins-
truments electrònics i pro-
cessadors d’efectes digi-
tals. Per a l’ocasió, el grup

ha convidat diversos realit-
zadors i artistes audiovi-
suals gironins perquè facin
vídeos relacionats amb nou
de les catorze cançons que
presentaran avui i que gra-
varan al gener, perquè el
nou disc es difongui gratu-
ïtament a través d’internet
a partir de la primavera. Els
vídeos complementaran
una escenografia «en cons-
tant moviment» i una il·lu-
minació especial per crear
un ambient únic.

The Dirty Club presenta avui a Salt
el seu salt del món acústic al digital

X. CASTILLÓN / Salt


