temporada

2017

octubre|desembre

Guia
d’espectacles
culturals
del Vendrell

temporada
temporada és una publicació

que neix amb la voluntat de ser
una guia dels espectacles culturals
del Vendrell dels propers mesos.

temporada

és
possible
gràcies al treball que han dut a
terme, plegats, els programadors
dels diversos espais escènics
del Vendrell —el Teatre Àngel
Guimerà (TÀG), l’Auditori Pau
Casals i l’Auditori del Tívoli— i
vol donar com a resultat una
oferta cultural conjunta i amb
continguts atractius per a un
públic el més heterogeni possible.
En aquesta edició de tardor, s’hi
pot trobar tota l’oferta cultural
programada en aquests tres espais,
així com també referències dels
concerts d’orgue que s’organitzen
a través de l’Associació Amics de
l’Orgue del Vendrell i del actes
organitzats per l’Associació
Musical Pau Casals del Vendrell
durant el “Mes Pau Casals 2017”.
Així doncs, us convidem a
fullejar les pàgines d’aquesta guia
cultural i trobar els espectacles
que més us agradin.

Gaudiu de temporada i de
l’escena cultural del Vendrell!

M

usical

divendres

06 10 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h

RUFACA FOLK JAZZ
ORCHESTRA
Rufaca Folk Jazz Orchestra neix de l’encreuament de dos mons:
la música tradicional pirinenca i el jazz. Adapta per a big band
i secció folk les tonades ancestrals de les comarques del Pirineu
català, tot respectant-ne l’essència, però vestint-les amb els
colors i les harmonies pròpies del gènere de la big band.
És un viatge per les cançons dels nostres padrins i padrines;
són cançons guarnides amb nous sons i harmonies, però
plenes d’amor i respecte per la música d’arrel.
Intèrprets:
Sergi Vergés, arranjaments i direcció
Joana Gomila, veu
Ivan Garriga, violí
Liv Hallum, acordió
Ivan Caro, gralla
Gabriel Amargant, Joan Mas, Lluc Casares, Cèsar del Val i
Marcel·lí Bayer, saxo
Pep Grau, Joan Mar, Pol Olmedes i Òscar Latorre, trompeta
Josep Tutusaus, Albert Costa, Èdgar Gómez i Darío García, trombó
Iago Aguado, guitarra
Joan Claver, piano
Pau Sala, contrabaix
Roger Gutiérrez i Arnau Obiols, bateria
José Carlos Cubas, percussió

Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

diumenge

08 10 17
Lloc:
Teatre Àngel
Guimerà
Hora:
18 h
Edat recomanada:
de 3 a 8 anys
Durada aproximada:
55 minuts
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

F

Gratuït per als
menors de 3 anys

amiliar

EL POT PETIT
Ritmes i rialles

El Pot Petit presenta Ritmes i rialles, un concert espectacle en
el qual el cuc poruc, un dels seus personatges més coneguts,
juntament amb la Jana, en Pau i la Melmelada Band, ens
portaran a fer un viatge per conèixer mil històries de dins
d’aquest pot tan màgic. És un viatge ple de música amb sis
músics dalt l’escenari, titelles i projeccions. Un concert molt
participatiu per gaudir amb família!

Siddartha Vargas, actor, cantant i guitarra
Helena Bagué, actriu i cantant
Pau Oliver, bateria
Sergi Casademon, baix
Albert Dondarza, piano, violí i guitarra
Olga Bernardo, titellaire i cantant

MÚSICA DE GRALLES
1a part:
Concert a càrrec dels grups vendrellencs Les Gralles del Baix
Penedès, Tocats de Canya, Els Aixarts i Els Mosquits, dedicat
als cent cinquanta anys dels grallers Els Camats, als cent anys
del primer cuplet català La font del Xirineu i als setanta-cinc
anys del decés d’Isidre Mercadé i Vidal, Isidro Caterí.

divendres

13 10 17
Lloc:
Auditori del Tívoli
Hora:
20.30 h
Preu:
6€

2a part:
Concert a càrrec de {ROGER}, projecte que condueix la
gralla amb efectes de Roger Andorrà, i el piano i el teclat de
Roger Giménez, cap a nous horitzons. El concert assoleix una
textura inèdita, íntima i delicada. El seu repertori combina
la creació pròpia amb tonades tradicionals i populars de la
vila de Sallent, a través del filtre de l’experimentació i la
improvisació.

Preu amb descompte:
4€

dissabte

28 10 17
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 30 minuts
Preu:
25 €
Preu amb descompte:
20 €

HOMES,
LA COMÈDIA
MUSICAL
Què pensen els homes? Per què no saben què volen les dones?
I per què resulta tan complicat entendre’ls? A partir de relats
curts i brillants basats en situacions quotidianes, Homes, la
comèdia musical reflexiona sobre la masculinitat i la relació
entre homes i dones.
És una comèdia musical fresca i actual, que apel·la directament
el públic, al qual, mitjançant un text àcid i cançons originals
interpretades en directe, fa reflexionar sobre què suposa ser
un home i una dona avui en dia, i si els dos sexes estan
condemnats a no entendre’s.
Autors: Sergi Belbel i Carol López
Música original i direcció musical: Marc Parrot
Direcció: Carol López
Intèrprets: Anna Barrachina, Agnès Busquets, Alba Florejachs,
Mireia Portas i Glòria Sirvent
Producció: Focus i Misògenes

LES SARDANES
DE PAU CASALS
diumenge

29 10 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

Repertori
1a part: Sardanes per a piano
- Festívola (1919)
- En Pelegrí (1927)
- Sardana en do major (1943)
- Sant Martí del Canigó (1943)
2a part: Sardanes per a cobla
- Festívola (1919)
- En Pelegrí (1927)
- Sardana en do major (1943)
- Sant Martí del Canigó (1943)
- Festa Major a Vilafranca (1927)

Intèrprets
Cobla de Cambra de Catalunya
Jordi Camell, piano

dissabte

04 11 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
10 €
Preu amb descompte:
7€

SONORES ABSÈNCIES
Molt sovint la pèrdua d’un ésser estimat genera un sentiment
de tristesa infinita, un dol transcendent difícil d’expressar amb
paraules, i és en situacions com aquestes que la música esdevé
un llenguatge de comunicació i de comprensió perfecte.
El Quartet Brossa contraposa, en aquest concert, la música per
a quartet del premiat compositor Jorge Grundman, dedicada
a com sobreviure el suïcidi d’un fill, a la música de l’emotiu
darrer disc del pianista de jazz Enric Carreras, Absències, un
compendi de cançons escrites amb molta melancolia després
de la mort del seu pare.
Intèrprets
Quartet Brossa
Enric Carreras, piano

dissabte

11 11 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
15 €

THE GRAMOPHONE
ALLSTARS BIG BAND
Maraca Soul

Després de l’aclamat Jazzmaica, que els va permetre fer
seixanta concerts arreu del país i fins i tot es va publicar al
Japó, The Gramophone Allstars Big Band torna amb nou disc,
aquesta vegada obrint el ventall rítmic amb la mirada posada
sobre altres illes del Carib. Maraca Soul afegeix nous colors,
com el boogaloo o el latin, a la fórmula magistral de la banda:
transformar perles de la música negra a través del contratemps
jamaicà i d’uns voluptuosos arranjaments per a big band.
Intèrprets
Judit Neddermann, Kathy Sey i Yolanda Sey, veu
Genís Bou i Pau Vidal, saxo tenor i flauta
Lluc Casares, saxo alt i soprano
Pere Miró, saxo baríton
Pep Garau, Andrés Tosti i Pep Tarradas, trompeta i flugelhorn
Albert Costa i Sidru Palmada, trombó
Adrià Plana, guitarra
Eloi Escudé, piano i teclats
Vic Moliner, baix i contrabaix
Aleix Bou, bateria
Xoan Sánchez, percussió

Preu amb descompte:
12 €

EL LLOP FEROTGE
diumenge

12 11 17
Lloc:
Teatre Àngel
Guimerà
Hora:
12 h
Edat recomanada:
A partir de 3 anys
Durada aproximada:
55 minuts
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

F

Gratuït per als menors
de 3 anys

amiliar

És un espectacle d’actors, màscares i titelles, on el gran
protagonista, el llop ferotge, ha estat caçat. Després d’haver-se
menjat la Caputxeta, l’àvia, sis cabretes i gairebé tres porquets,
ha d’enfrontar-se a un judici popular, en el qual declararan
les mares d’aquests personatges. Quin serà el veredicte? És
realment culpable o potser senzillament tenia molta gana?

Text i direcció escènica: Marc Hervàs
Intèrprets: Clara Dalmau, Jordi Hervàs i Ares Piqué
Companyia: La companyia del príncep Totilau

dissabte

18 11 17
Lloc:
Teatre Àngel
Guimerà
Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 20 minuts
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

PARADISE
A Paradise veurem tres històries que passen en un mateix
espai: l’habitació d’un prostíbul. Són tres relats que ens
parlen de la família, de la soledat i de l’amor. Són cinc
actors interpretant amb honestedat nou personatges que
busquen el seu paradís perdut. Una comèdia construïda
des del drama, amb tocs esperpèntics i amb la Veroshka
com a narradora i còmplice de l’espectador. Benvinguts
a Paradise!

Autoria i direcció: Oriol Vila i Raquel Salvador
Intèrprets: Albert Baró, Artur Busquets, Elisabet
Casanovas, Adrian Grösser i Albert Salazar
Producció: Nico & Sunset, El Terrat i Tricicle

diumenge

19 11 17

Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Entrada gratuïta

CONCERT DE
SANTA CECÍLIA
Un concert ja tradicional tant per les corals del Vendrell, que
celebren la seva festa, com per la programació de l’Auditori Pau
Casals. Aquesta diada musical reuneix diferents generacions
de cantaires per a la formació de cada grup coral, els quals
s’uneixen en el cant comú al final del concert.

Intèrprets
Coral El Petit Estel (flautins,
timbalets, gralles i tenores)
Cor Joves Veus
Cor-Orfeó Parroquial

LA VENJANÇA
D’ABDEL
El compositor barroc anglès Henry Purcell va escriure una
suite titulada La venjança del moro (1676), on relata el periple
del jove príncep Abdel, el qual, mogut per la venjança contra
l’assassinat del seu pare, s’infiltra en una cort cristiana on les
famoses pulsions de l’amor i la voluntat de poder convertiran
la història en un bany de sang.
El Quartet Brossa proposa al violinista i percussionista
Mohamed Soulimane abordar aquesta peça musical barroca,
acompanyat a la narració de la història de l’actriu Anna
Ycobalzeta, descobrint com de rica és la música i la cultura
quan es teixeixen ponts i diàlegs, i com de trista i gèlida és la
humanitat quan es sustenta en la por, l’odi i la violència.
Intèrprets:
Quartet Brossa
Mohamed Soulimane, violí àrab
Santi Figueras, corda polsada
Anna Ycobalzeta, narració

dissabte

25 11 17
Lloc:
Auditori del Tívoli
Hora:
20.30 h
Preu:
10 €
Preu amb descompte:
7€

CAL DIR-HO?
dissabte

02 12 17
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Eugène Labiche, Alfred Duru i Jean-Laurent Cochet
construeixen Cal dir-ho? amb la precisió d’una rellotgeria
suïssa, controlant tots els mecanismes del riure, els dobles
sentits, els jocs del malentès i crea, més enllà de la farsa, un
estil propi, un teatre eminentment lúdic, però que no té res a
veure ni amb la frivolitat ni amb la facilitat.

Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
2 hores
Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €

projecte
escena

Autoria: Eugène Labiche, Alfred Duru i Jean-Laurent Cochet
Direcció: Pep Vinyes
Maquillatge: Àngels Navarro i M. Antònia Lambea
Escenografia: Jordi Mercadé, Brico
Il·luminació: Pep Vinyes
Intèrprets: Àngels Navarro, Hermini Caballero, Carles Guasch,
Mònica Tutusaus, Jordi Pla, Nil Vinyes, Ester Miret, Jaume
Alsina, Salvador Rovira, Joel Pérez i Enric Batlle
Companyia: Grup de Teatre Inestable del Vendrell - GTIV

ELS TRES
MOSQUETERS
O QUI VA MATAR
MOZART?
Al segle xvii, París estava plena de mosqueters. I al segle xviii,
Viena estava plena de compositors. Tant els uns com els altres
van protagonitzar mil i una aventures per poder viure de la seva
feina i, encara que la de compositor no sembla una professió
tan arriscada, déu-n’hi-do les estocades que es donaven entre
ells per aconseguir un contracte! Aquí tenim, d’una sola tacada,
la música de les tres espases més prestigioses d’Europa a finals
del segle xviii: Salieri, el compositor oficial; Mozart, el músic de
moda, i Haydn, el més admirat arreu d’Europa. Escoltem la seva
música i us expliquem la relació entre ells: admiració, enveja,
recel... Sabeu qui va matar Mozart? Feu les vostres apostes, que
el duel a tres ha començat!

diumenge

03 12 17
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
12 h
Edat recomanada:
A partir de 5 anys
Durada aproximada:
55 minuts
Preu:
6€
Preu amb descompte:
4€

F

Gratuït per als menors
de 3 anys

amiliar

Intèrprets
David Puertas, narrador
Quintet de Cordes de l’Orquestra
Camerata XXI

OQUES GRASSES
dissabte

09 12 17
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h
Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €
Preu menors de 12 anys:
6€

Oques Grasses encara el quart any després de la sortida del
seu primer disc, Un dia no sé com, al qual han seguit dos
discs més: Digue-n’hi com vulguis i You Poni. Han fet més de
tres-cents cinquanta concerts que els han portat a Holanda,
Portugal, Itàlia, França, Anglaterra, Estats Units i gran part de
Catalunya i el País Valencià.
Aquest 2017 el perceben com l’últim any d’aquesta primera
etapa i, per això, volen que tingui un final especial, ja que
durant el 2018 estaran fora dels escenaris i crearan el quart disc
amb temps i tranquil·litat per tornar amb més força que mai.
Per acabar aquesta etapa, portaran a terme un cicle de concerts
amb un espectacle especial dirigit a tot tipus de públic, un dels
quals tindrà lloc al TÀG, on s’acomiadaran del públic de la
província de Tarragona.
Intèrprets:
Arnau Altimir, bateria i veu
Guillem Realp, baix i veu
Joan Borràs, teclat i veu
Josep Valldeneu, saxo i veu
Miquel Biarnés, trombó, percussió i veu
Miquel Rojo, trompeta i veu
Josep Montero, guitarra i veu principal

COR GERIONA
L’esperit del Nadal

dissabte

16 12 17
Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

F

El Cor Geriona, cor de l’Auditori de Girona, és un cor de veus
blanques amb quinze anys de trajectòria, format per disset
noies sota la direcció d’Imma Pascual. Aquest cor, semifinalista
del programa televisiu Oh Happy Day (2013), ens presenta el
seu nou espectacle, L’esperit del Nadal, on sonaran nadales
conegudes, se’n descobriran de noves i també sonaran alguns
temes del seu últim treball discogràfic: Nadal a Veus (2016).
Tot això passarà dins d’una història de les que posen la pell de
gallina: un bonic conte de Nadal amb narrador, personatges,
posada en escena, coreografies, una mica de teatre i, sobretot,
molta música!

amiliar

Hora:
20.30 h
Preu:
13 €
Preu amb descompte:
10 €
Preu menors de 12 anys:
6€

Programació
OCTUBRE-DESEMBRE 2017
DATA

LLOC

ESPECTACLE

GÈNERE

PREU

21/9/17

Museu Apel·les Fenosa

Inauguració Mes Pau Casals 2017

ACTE Mes Pau Casals

Gratuït

4/10/17

Auditori del Tívoli

Pau i Victòria

CONFERÈNCIA Mes Pau Casals

Gratuït

6/10/17

Auditori Pau Casals

Rufaca Folk Jazz Orchestra

MÚSICA Jazz a l’Auditori

13 i 10

8/10/17

Teatre Àngel Guimerà

El Pot Petit

MÚSICA FAMILIAR

6i4

8/10/17

Auditori del Tívoli

L’Orquestra Pau Casals al Vendrell, 1927

CONFERÈNCIA Mes Pau Casals

Gratuït

13/10/17 Auditori del Tívoli

Música de gralles

MÚSICA

6i4

18/10/17 Auditori del Tívoli (polivalent)

Robert Gerhard i Pau Casals

CONFERÈNCIA Mes Pau Casals

Gratuït

20/10/17 Auditori del Tívoli (Cohí Grau)

140è aniversari naixement Benvingut Socias CONFERÈNCIA CONCERT Orgue

Gratuït

21/10/17 Auditori del Tívoli

Cor de Veus Blanques de l’EMMPAC

MÚSICA Mes Pau Casals

Gratuït

22/10/17 Auditori del Tívoli

Camerata Eduard Toldrà

MÚSICA Mes Pau Casals

15

28/10/17 Teatre Àngel Guimerà

Homes, la comèdia musical

TEATRE

25 i 20

29/10/17 Auditori Pau Casals

Les sardanes de Pau Casals

MÚSICA

6i4

4/11/17

Auditori Pau Casals

Sonores absències

MÚSICA

10 i 7

11/11/17

Auditori Pau Casals

The Gramophone Allstars Big Band

MÚSICA Jazz a l’Auditori

15 i 12

El llop ferotge

TEATRE FAMILIAR

6i4

MÚSICA Orgue

6i4

12/11/17 Teatre Àngel Guimerà

17/11/17 Església parroquial del Vendrell Lux Aeterna. Rèquiem de Fauré
18/11/17 Teatre Àngel Guimerà

Paradise

TEATRE

17 i 13

19/11/17 Auditori Pau Casals

Concert de Santa Cecília

MÚSICA

Gratuït

25/11/17 Auditori del Tívoli

La venjança d’Abdel

MÚSICA

10 i 7

2/12/17

Teatre Àngel Guimerà

Cal dir-ho?

TEATRE

13 i 10

3/12/17

Auditori Pau Casals

Els tres mosqueters o qui va matar Mozart? MÚSICA FAMILIAR

6i4

9/12/17

Teatre Àngel Guimerà

Oques Grasses

MÚSICA

13, 10 i 6

MÚSICA Orgue

Gratuït

15/12/17 Església parroquial del Vendrell El Ço de Nadal
16/12/17 Teatre Àngel Guimerà

Cor Geriona. L’esperit del Nadal

MÚSICA

13, 10 i 6

29/12/17 Auditori del Tívoli

Vespres d’Arnadí

MÚSICA Mes Pau Casals

15

VENDA D’ENTRADES
- A partir del divendres 22 de setembre.
- Abonaments a partir del dijous 21 de
setembre.

DESCOMPTES:
Auditori Pau Casals
Els descomptes s’aplicaran als alumnes de
l’Escola Municipal de Música Pau Casals,
socis de l’Associació Musical Pau Casals,
socis dels Amics de l’Orgue, Carnet Jove,
socis del TresC, membres de l’Associació
de Músics del Baix Penedès, carnet de les
biblioteques del SLPC del Baix Penedès i
Carnet Únic.

Teatre Àngel Guimerà
Els descomptes s’aplicaran a estudiants,
jubilats, socis de La Lira Vendrellenca,
Carnet Jove, socis del TresC, membres de
l’Associació de Músics del Baix Penedès,
carnet de les biblioteques del SLPC del Baix
Penedès i Carnet Únic.

Auditori del Tívoli
Els descomptes s’aplicaran als alumnes de
l’Escola Municipal de Música Pau Casals,
estudiants, jubilats, Carnet Jove, socis del
TresC, membres de l’Associació de Músics
del Baix Penedès, carnet de les biblioteques
del SLPC del Baix Penedès i Carnet Únic.

NOTES D’INTERÈS:

CANALS DE VENDA
D’ENTRADES
- Ticketea (tel. 902 044 226 i
web www.ticketea.com)
- Regidoria de Cultura (la Rambla, 24, tel.
977 66 56 84), de dilluns a divendres de
10 h a 14 h
-Taquilla, una hora abans de la
representació, sempre que l’aforament ho
permeti.
Les entrades dels espectacles familiars
programats al Teatre Àngel Guimerà
seran numerades. Només es podrà escollir
ubicació si es compren anticipadament.
Les entrades que s’adquireixin el mateix
dia de la representació a les taquilles del
teatre seran igualment numerades, però
s’aniran adjudicant de forma correlativa
sense possibilitat d’escollir ubicació.

Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament del Vendrell
La Rambla, 24, del Vendrell
Tel.: 977 66 56 84
C/e: cultura@elvendrell.net
Web: www.elvendrell.net
Facebook: /culturaelvendrell
Twitter: @CulturaVendrell

- Els preus especials no són acumulatius; només es pot obtenir un sol preu amb
descompte.
- Es pot accedir als espais escènics 30 minuts abans de l’inici dels espectacles, que
començaran puntualment. Un cop iniciats, no s’hi permetrà l’accés ni es retornarà
l’import de les entrades.
- No es permet cap mena d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa
de la companyia o de l’entitat responsable de la programació.
- No es permet fumar, beure ni menjar a l’interior de les sales.
- Els espectadors han d’assegurar-se que els telèfons mòbils o altres aparells no emetran
senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i dels artistes.
- És reservat el dret d’admissió.
- L’organització es reserva el dret de variar aquesta programació. Si per causes
imprevistes s’hagués de fer, s’anunciarà als mitjans de comunicació.

ORGUE DEL VENDRELL
PROGRAMACIÓ OCTUBRE – DESEMBRE DEL 2017
Commemoració del 140è aniversari del
naixement de Benvingut Socias

Conferència “Vivències i anècdotes de Benvingut
Socias”, a càrrec de Maria Ramon
Concert comentat de peces de Benvingut Socias, a
càrrec de Jordi Joan Pascual, piano
i textos de David Puertas
Dia i hora: Divendres 20 d’octubre, a les 20 h
Lloc: Sala Agustí Cohí Grau de l’Auditori del Tívoli
Entrada gratuïta

Lux Aeterna. Rèquiem de Fauré

Concert a càrrec de Fòrum Vocal i
Vicenç Prunés, orgue
Dia i hora: Divendres 17 de novembre, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial de Sant Salvador del Vendrell
Preu: 6 euros / 4 euros amb descompte
(Carnet Biblioteca, jubilats, Amics de l’Orgue, Associació
Musical Pau Casals i Alumnes de l’Escola
Municipal de Música Pau Casals)

El Ço de Nadal

Concert a càrrec de Ço del Botafoc; Marta Juncadella,
mezzosoprano, i Josep Mateu, orgue
Dia i hora: Divendres 15 de desembre, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial de Sant Salvador del Vendrell
Entrada gratuïta
Més informació:
Web: www.orguevendrell.com | C/e: orgue.vendrell@gmail.com
Facebook: /orguevendrell | Twitter: @orguevendrell

2017

MES PAU CASALS
Acte inaugural

Música i poesia coincidint amb el Dia de la Pau
Dia i hora: Dijous 21 de setembre, a les 18 h
Lloc: Jardins del Museu Apel·les Fenosa
Entrada gratuïta

Pau i Victòria

Conferència concert a càrrec d’Helena Mora, presidenta de la Fundació
Victoria de los Ángeles; Mireia Tarragó, soprano i Marina Pelfort, piano
Dia i hora: Dimecres 4 d’octubre, a les 19 h
Lloc: Auditori del Tívoli
Entrada gratuïta

El doble concert de l’Orquestra Pau Casals al Vendrell, l’any 1927

Conferència concert a càrrec d’Àngels Santacana, historiadora i
coordinadora dels museus del Vendrell, i professors i alumnes de l’EMMPAC
Dia i hora: Diumenge 8 d’octubre, a les 19 h
Lloc: Auditori del Tívoli
Entrada gratuïta

Robert Gerhard i Pau Casals

Conferència a càrrec d’Ignasi Riera, historiador i exdiputat
Dia i hora: Dimecres 18 d’octubre, a les 19 h
Lloc: Sala polivalent de l’Auditori del Tívoli
Entrada gratuïta

Cosint cançons

Concert a càrrec del Cor de Veus Blanques de l’EMMPAC
Dia i hora: Dissabte 21 d’octubre, a les 20 h
Lloc: Auditori del Tívoli
Entrada gratuïta

Commemoració del 44è aniversari de la mort de Pau Casals
Concert a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà (octet de corda)
Dia i hora: Diumenge 22 d’octubre, a les 19 h
Lloc: Auditori del Tívoli

Preu: 15 euros / gratuït per als socis de l’Associació Musical Pau Casals

Commemoració del 141è aniversari del naixement de Pau Casals
Concert a càrrec de l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí
Dia i hora: Divendres 29 de desembre, a les 21 h
Lloc: Auditori del Tívoli

Preu: 15 euros / gratuït per als socis de l’Associació Musical Pau Casals
Més informació:
Web: www.associaciopaucasalselvendrell.cat

C/e: ampcvendrell@gmail.com

AUDITORI DEL TÍVOLI
Passatge del Tívoli, 3-7
Tel. 977 15 42 03
C/e: auditoriescola@elvendrell.net
Web: www.auditorideltivoli.cat

AUDITORI PAU CASALS
Avinguda Palfuriana, 52 (Sant Salvador)
Tel.: 977 68 34 68
C/e: auditoripaucasals@elvendrell.net
Web: www.auditoripaucasals.cat
Facebook: /auditoripaucasals
Twitter: @auditoripcasals

TEATRE ÀNGEL GUIMERÀ
Carrer Sant Jordi, 9-13
Tel. 977 66 56 84
C/e: info@tagelvendrell.cat
Web: www.tagelvendrell.cat
Facebook: /TeatreAngelGuimera
Twitter: @tagelvendrell
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