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NOU9 CULTURA EL 27

El nou programa compagina les produccions comarcals amb les de fora

El Teatre Auditori programa 
24 propostes més fins al juny

Programació Gener - Juny al Teatre Auditori de Granollers

‘Una comèdia espanyola’, de Yasmina Reza Teatre Diumenge 24 de gener a les 19h
‘Somnis entre guerres’ Música clàssica Diumenge 31 de gener a les 19h
de l’Orquestra de Cambra de Granollers
‘Classix-Klowns’ de Monti & Cia Circ Diumenge 7 de febrer a les 18h 
‘L’habitació de Verònica’, d’Ira Levin Teatre Dissabte 13 de febrer a les 22h
‘A l’esquena d’un elefant’, d’Ivette Nadal Música Divendres 19 de febrer a les 21h
‘Les faules de La Fontaine’ Música Diumenge 21 de febrer a les 12h
Els Nens ens presenten l’OCGr
‘Música per al teatre’ Música Diumenge 21 de febrer a les 19h
de l’Orquestra de Cambra de Granollers
‘El país del sí i el país del no’ Dansa Divendres 26 de febrer a les 21h
de la companyia Bonachela
‘Carmen’, de Bizet. Cicle d’Òpera a Catalunya Òpera Diumenge 7 de març a les 19h
‘Beethoven’, de la companyia Víctor Ullate Dansa Divendres 12 de març a les 21h
‘Aires hongaresos’ , de l‘Orquestra Simfònica Música clàssica Diumenge 14 de març a les 19h
Julià Carbonell de les terres de Lleida
‘El viatge terrífic del Patufet’ Música Diumenge 21 de març a les 12h
amb el Cor Infantil Amics de la Unió i a les 18h
‘Un dios salvaje’, de Yasmina Reza. Teatre Dissabte 27 de març a les 22h

i diumenge 28 de març a les 19h
‘El marit ideal’, d’Oscar Wilde Teatre Dissabte 10 d’abril a les 18.30h

i a les 22h
‘Réquiem de Mozart’, de l’Orquestra de Cambra Música Diumenge 18 d’abril a les 19h
de Granolles, el Cor de Cambra de Granollers i el Cor de Cambra del Vallès Oriental
‘La màgia dels ki-kids’, d’Àngel Llàcer Teatre Diumenge 25 d’abril a les 18h
‘Tú no sabe inglé’ Música Diumenge 2 de maig a les 19h
de la Coral Polifònica de Granollers
‘Delafé y las flores azules’ Música Divendres 7 de maig a les 21h
VS. Las Trompetas de la muerte
‘Cosí fan tutte’ Òpera Diumenge 9 de maig a les 19h
de Mozart. Cicle d’Òpera a Catalunya.
‘Empúries’, de Josep M. Ruera. Amb l’Orquestra Música Dijous 13 i divendres 14 de maig
de Cambra de Granollers, l’Orquestra Nacional   a les 21h
Clàssica d’Andorra i la Cobla Sant Jordi
’50 +. De la Nova Cançó a les cançons Música Dissabte 15 de maig a les 22h
més noves’. Amb diferents artistes
‘La corte del faraón’, de Milnotes Teatre musical Dissabte 22 de maig a les 18.30h

i a les 22h, i diumenge 23 de
maig a les 19 h

‘India, un viaje musical’, de Bailamos Bollywood Teatre musical Diumenge 30 de maig a les 19h
‘Recordant Johnny Griffin’, Música Divendres 18 de juny a les 21h
amb la Big Band de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La temporada 2009/10 al Tea-
tre Auditori de Granollers 
es reprendrà el proper 24 de 
gener amb l’obra teatral Una 
comedia espanyola, de Yasmi-
na Reza i dirigida per Sílvia 
Munt. Des d’aquest dia i fins 
al 18 de juny es presentaran 
24 muntatges que inclouran 
una gran varietat de gène-
res (teatre, música clàssica, 
dansa, òpera, circ...) i que 
provenen tant d’artistes i 
companyies de Granollers 
com de fora.

Entre les produccions 
estrictament locals i comar-
cals destaca, per exemple, 
la presentació d’Empúries, 
de Josep Maria Ruera, un  
concert amb l’Orquestra de 
Cambra de Granollers, l’Or-
questra Nacional Clàssica 
d’Andorra i la Cobla Sant 
Jordi que té per objectiu 
recuperar i difondre l’obra 
més emblemàtica del músic 
i compositor granollerí. A 
l’escenari pujaran més de 
90 músics sota la direcció 
d’Antoni Ros Marbà. La 
presència de l’orquestra gra-
nollerina en la programació 
d’aquests sis primers mesos 
de l’any es concreta amb 
altres concerts com Somnis 
entre guerres, Música per al 
teatre o Réquiem de Mozart, 
al costat del Cor de Cambra 
de Granollers i el Cor de 
Cambra del Vallès Oriental.

L’empremta granollerina 
es manté en la programació 
musical amb el concert de 
la cantautora i poeta Ivette 
Nadal, que presentarà el 
nou disc, A l’esquena d’un 
elefant, o amb l’actuació de 
la companyia Milnotes, que 
presentarà el musical La cor-
te del faraón. El Cor Infantil 
Amics de la Unió, per la seva 
part, estrenarà el muntatge 
El viatge terrífic del Patufet, 
mentre que la Coral Polifò-
nica de Granollers oferirà 
al públic l’espectacle Tú no 
sabe inglé. La Big Band de 
Granollers tancarà la progra-
mació 2009/10 el 18 de juny 
amb el concert Recordant 
Johnny Griffin, dins el marc 
del 20è Festival de Jazz de 
Granollers. En el camp de la 
dansa, el coreògraf i ballarí 
Rafael Bonachela, de la Gar-
riga i resident a Londres des 
de fa molts anys, tornarà a 
casa per presentar l’especta-
cle El país del sí y el país del 
no.

A banda de les produc-
cions locals, el públic de 

Granollers podrà gaudir 
d’obres de teatre tan recone-
gudes com Un dios salvaje, 
amb Aitana Sánchez-Gijón i 
Maribel Verdú, L’habitació 
de Verònica, un thriller psi-
cològic amb actors com Lluís 
Soler, Miquel Sitjar o Mercè 
Montalà, o El marit ideal, 
amb Joel Joan i Abel Folk, 
i sota la direcció de Josep 
Maria Mestres.

La dansa i el circ també 
seran presents al Teatre 
Auditori de la mà, a més de 
Bonachela, de Víctor Ullate, 

amb Beethoven, i el pallasso 
Monti, amb Classix-klowns. 
Els més petits també podran 
assistir a l’espectacle La 
màgia dels ki-kids, d’Àngel 
Llàcer, o a Les faules de La 
Fontaine, dins el programa El 
Nens ens presenten l’Orques-
tra de Cambra de Granollers.

Els amants de l’òpera tin-
dran dues propostes dins el 
Cicle Òpera a Catalunya. Es 
tracta de Carmen, de Bizet, 
i Cosí fan tutte, de Mozart, 
amb el Cor Amics de l’Òpera 
de Sabadell i l’Orquestra 

Simfònica del Vallès.

DIFERENTS ABONAMENTS

La venda d’entrades i abona-
ments començarà el proper 
16 de desembre. El Teatre 
Auditori ofereix un abona-
ment de teatre que inclou 4 
obres per 70 euros, i un de 
dansa que permetrà veure 
El país del sí y el país del no i 
Beethoven, per 40 euros. Des 
del dia 1 de desembre també 
està a la venda la targeta 
regal.

La Garriga 
celebra el III 
Mercat d’Art

La Garriga

El col·lectiu GarrigArt, jun-
tament amb la Fundació 
Fornells Pla-Conxa Sisquella 
ha organitzat per a aquest 
cap de setmana la tercera 
edició del Mercat d’Art. La 
fira, que es farà a la plaça 
de l’Església, té per objec-
tiu posar a l’abast de les 
persones artistes un espai 
d’intercanvi d’experiències 
i coneixement i, a la vegada, 
oferir al públic la possibilitat 
d’accedir a obres originals a 
un preu assequible (entre 5 i 
50 euros). Paral·lelament al 
mercat es faran altres activi-
tats com la creació conjunta 
d’un quadre gegant amb el 
lema “Deixa la teva petjada”. 
El Mercat acabarà diumen-
ge al migdia amb el sorteig 
d’una de les obres exposades 
entre el públic assistent.

El jazz de la Big Band 
de Badalona, a Can 
Palots de Canovelles

Canovelles

La Big Band de Badalona 
actuarà aquest divendres a 
les 9 del vespre al teatre Can 
Palots de Canovelles amb 
l’espectacle La música d’Oli-
ver Nelson. El projecte està 
basat en les composicions i 
arranjaments que Nelson va 
escriure per a la seva pròpia 
banda i per a les orques-
tres de Maynard Ferguson, 
Buddy Rich i Count Basie. 
Durant la seva breu carrera, 
Nelson va desenvolupar un 
dels sons més individuals i 
emotius que es pot trobar en 
un saxofonista de jazz.

Xangoa tanca el 
31è Cicle de Jazz 
de Granollers

Granollers

El formació Xangoa, liderada 
per Perico Sambeat (saxo, 
pedals i efectes) serà l’en-
carregada de tancar el 31è 
Cicle de Jazz del Casino de 
Granollers, aquest divendres 
a les 11 del vespre. En aques-
ta ocasió, Sambeat treu el 
seu vessant més experimen-
tal i arriscat amb un quartet 
hipnòtic.

El Gra repeteix el 
Concurs de Monòlegs
Granollers

Aquest divendres el Gra de 
Granollers acollirà la segona 
edició del Concurs de Monò-
legs dins el programa de 
Dnit. El concurs va adreçat 
a joves a partir de 16 anys. 
Els participants actuaran de 
forma individual i hauran 
de presentar textos originals 
d’entre 5 i 15 minuts.


