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temporada
Benvinguts a la primera edició de la guia temporada del 2020, que recull els espectacles
culturals que tindran lloc al Vendrell durant els propers mesos.

dissabte

01 02 20

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 nova edició, s’hi pot trobar tota l’oferta cultural programada en aquests tres
espais, i també referències dels concerts d’orgue que s’organitzen a través de l’Associació
Amics de l’Orgue del Vendrell, de les representacions teatrals dels Pastorets del Vendrell,
i de les mostres previstes a la Sala d’exposicions Portal del Pardo i al Museu Deu.
Així doncs, us convidem a fullejar les pàgines d’aquesta guia i a trobar els espectacles
que més us agradin.
Gaudiu de temporada i de l’escena cultural del Vendrell!

Lloc:
Auditori Pau Casals

MÒNICA GREEN 30 ANYS
& THE PROJECT SOUL
Després de 30 anys residint a Catalunya, Mónica Green presenta
el seu nou espectacle, “Project Soul”, una recopilació de temes
de Soul, Blues, i R&B, dels principals èxits de la música negra
dels seixanta, setanta i vuitanta que han passat a la història i que
formen part de la seva vida.

å

Des dels seus inicis, Mónica Green ha estat present en nombrosos
escenaris i mitjans de comunicació internacionals. De gira per
Espanya, sent membre del grup femení amb més repercussió
internacional “El show The Supremes”, va conèixer Barcelona
lloc del que es va enamorar i en el qual viu des de llavors. Aquí
va trobar una atracció especial pel nostre país i el va escollir per
començar en solitari. El seu primer LP com a solista va veure la
llum el 1988 sota el nom de SoulShoes i, posteriorment, va iniciar
una llarga trajectòria amb diferents discs publicats.

GUANYA CULTURA I
ESTALVIA DINERS

Amb una posada en escena espectacular, la banda transmet al
públic tota l’energia del seu directe, formant la millor banda de
música negra del país.

La novetat d’aquesta temporada és l’oferta
d’abonaments, que vol millorar
les possibilitats per gaudir de la
programació a bons preus.
Hi haurà alternatives per a tots els gustos!

Intèrprets:
Mònica Green, veu
Marc Sort, saxo
Javi Mur, guitarra elèctrica
Isaac Coll, baix elèctric
Pere Foved, bateria
Fredy Wort, teclat

Hora:
20.30 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

INVISIBLES
dissabte

divendres

08 02 20

14 02 20

Lloc:
Auditori del Tívoli

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h

Hora:
20.30 h
Preu:
13 euros

ROMEO Y JULIETA

Preu amb descompte:
10 euros

Una mirada distinta
Invisibles és una experiència musical transformadora, un
projecte de caire social, centrat en el fenomen migratori.
Ens narra en forma de fotografies musicals, el procés migratori
sud-nord, intentant copsar l’essència emocional i vital de
cadascun dels moments importants que el migrant subsaharià
ha d’afrontar en tot aquest viatge.
A excepció dels poemes de Joana Raspall, Endavant i Podries,
aquest és un projecte de composicions originals.
La forta influència de la música africana (Jazz, Latin, Flamenc,
Reggae...) ens ofereix la possibilitat de crear un repertori
coherent i, a la vegada, eclèctic variat i atractiu.

Intèrprets:
Rocio Angue Eson, veu
Enric Puigdesens, baix elèctric
Joan Solana, piano i teclats
Joan Carles Marí, bateria
David Italiano, percussions
Marc Teclas, guitarra elèctrica, guitarra espanyola i veu
Xavi López, saxos, flauta travessera i cors

Durada aproximada:
60 minuts
Preu:
10 €
Preu amb descompte:
7€

Julieta és una noia jove. Viu amb la seva germana Tea, els
seus pares i la dida, la qual s’encarrega d’elles. Julieta no
és com tu, però en el fons s’assembla a tu. Viu controlada
per la seva germana, que desitja que la Julieta tingui un
noi al seu costat. Un noi com tu.
Romeu és un noi jove. Viu amb la seva mare, la qual està
obstinada a que el seu fill tingui una vida com la teva.
Però Romeu tampoc és com tu, encara que en el fons
s’assembli a tu.
L’últim dia abans de la festa de carnaval, Tea i Julieta
aniran a la botiga de màscares de la Sra. Montesco. Allà
Romeu i Julieta es coneixeran, per sempre.
Aquesta és la història d’un amor impossible. Però no per
part d’ells, sinó pels demés. Pels que són com tu.

Autor, direcció i dramatúrgia: Toni Casla
Intèrprets: Enric Pera, Cristina Vallribera,
Ariadna de Vilar, Sela Conde i Elisabeth Quevedo
Companyia: Antzoki Teatteri

(off )

CLARA PEYA
Estómac

CANÇÓ PER
TORNAR A CASA

dissabte

dissabte

29 02 20

15 02 20
Lloc:
Auditori Pau Casals

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20.30 h

Hora:
20.30 h

Preu:
17 €

Durada aproximada:
1 hora i 30 minuts

Preu amb descompte:
13 €

Preu:
25 €

La pianista i compositora, Clara Peya, una de les creadores més
originals i úniques dels darrers temps en l’escena musical del
país, presenta el seu nou treball discogràfic Estómac. Un viatge
musical i visceral a la recerca de l’amor en la seva essència
més bàsica en el qual combina els sons del jazz, el rap, el pop
i l’electrònica, per continuar amb un manifest feminista on
busca desconstruir la idea de l’amor romàntic, iniciat amb el
seu anterior disc Oceanes.
És energia i sentiment en estat pur, sense deixar de banda el
crit i el compromís amb la llibertat. Una personalitat artística
contagiosa i torrencial que en directe es despulla, es transforma
i s’escampa per tot l’escenari i més enllà. Tretze cançons per
construir ponts entre el cor i les entranyes.
Siddartha Vargas, actor, cantant i guitarra
Intèrprets:
Helena Bagué, actriu i cantant
Clara Peya, piano
Pau Oliver, bateria
Magalí Sare, veu
Sergi Casademon, baix
Vic Moliner, baix elèctric
Albert Dondarza, piano, violí i guitarra
Andreu Moreno, bateria
Olga Bernardo, titellaire i cantant
Dídak Fernández, bateria i electrònica

Renata, en plena crisi existencial, enreda la Rita i la Greta perquè
la vagin a veure en un remot poble català. Vint-i-sis anys enrere,
totes tres van ser responsables del primer gran èxit del dramaturg
escocès Malcolm Logan; ara no són res.
Mentre es produeix aquest retrobament, el dramaturg cèlebre,
decideix retirar-se en el cim de la carrera per a anar-se’n a viure
al bosc. D’altra banda, Jonás, hipnotitzador expert, acaba de
viure un succés tràgic que el manté pendent d’un judici.
Quan les tres amigues i els dos fugitius coincideixin a la taverna
del poble, Renata no tindrà cap mena de dubte: aquest home de
semblant turmentat és en Malcolm Logan i cal convèncer-lo que
escrigui per a elles el seu últim i definitiu èxit. Per la seva banda,
Jonàs, en plena crisi d’identitat, no deixarà passar aquesta
oportunitat de convertir-se en el cèlebre i enigmàtic geni.
T de Teatre, una de les companyies teatrals més populars del país,
s’uneix a l’autora i directora Denise Despeyroux per protagonitzar
aquesta fantasiosa proposta amb humor i pinzellades de drama.
Autoria i direcció: Denise Despeyroux
Traducció: Sergi Belbel
Intèrprets: Mamen Duch, Marta Pérez,
Carmen Pla, Jordi Rico i Àgata Roca
Producció: T de Teatre

Preu amb descompte:
20 €

GUILLEM ALBÀ
Calma!

KURYOUS LINK
EN CONCERT
Una nit amb Kuryous Link i amics
dissabte

dissabte

14 03 20

07 03 20

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà
Hora:
20.30 h

Hora:
20.30 h

Durada aproximada:
1 hora i 15 minuts

Preu:
13 €

Preu: 17 €
Preu amb descompte:
13 €

The next big bang és el primer treball de Kuryous Link, una
banda cosmopolita i dinàmica, una suma de personalitats
diferents amb un nexe comú: crear una atmosfera màgica,
original i innovadora en estils ja molt arrelats.

Guillem Albà ens explica, sol i sense paraules, un fet tan
complex i alhora tan quotidià: la pressa. Aquest “corre
tothora” en el qual vivim instal·lats.
Calma! porta l’espectador a gaudir d’una experiència per
moments còmica, per moments poètica. Amb el clown com
bandera i a través dels titelles, el gest, les ombres o la música,
farà qüestionar-nos el dia a dia i el propi viatge vital. Si val la
pena córrer tant, si estem fent el que realment ens omple, i en
definitiva: si volem seguir així o volem canviar-ho.
Calma! és Guillem Albà en estat pur. El seu clown salvatge
hi és present, la seva poètica no hi falta, i el seu missatge
optimista i vital esdevé, finalment, catàrtic.

Direcció i interpretació: Guillem Albà
Creació: Alícia Serrat, Marc Angelet, Andreu Martínez i
Guillem Albà
Música: Pep Pascual
Moviment: Ariadna Peya

Per a la presentació oficial a casa seva, els Kuryous Link han
optat per fer un concert/gala especial, al què han anomenat
Una nit amb Kuryous Link i amics, amb tot d’amics i artistes
convidats de diferents especialitats. Un concert únic, dissenyat
especialment per a aquest dia, amb el qual ens oferiran un
repertori carregat d’energia i bona música.
Artistes com Joan Reig (Els Pets), Pemi Fortuny, Nerea Bassart,
Jordi Mena (guitarrista de Bunbury), Zim, Art2, Jimmy Piñol
(Lax’n’Busto, Sonic Brother), Manel Lucio (Sonic Brother),
Joaquín Garcia (Son Rumores), Space, Companyia de dansa La
Factoria, Javier Gil, Betamorfosis, Enga (David i Sònia), Ibai
Ramirez (Despojos de Poeta), faran de les seves col·laboracions,
una nit única i diferent.
S’apropa una nova era, es diu Kuryous Link… estàs preparat
per The next big bang?
Intèrprets:
Serpico, veu
Juan Antonio Campos, baix
Pemi Rovirosa, guitarra
Jorge Linares, bateria

Adrià Farré, teclats
Xavi de la Salud, trompeta
Kike Ordax, saxo

Preu amb descompte:
10 €

(off )

microteatre

Inicia un viatge on viuràs tres experiències molt
diferents i plenes d’ironia, intriga i riures, tot
visitant diferents espais del TÀG.

DIVENDRES 20 DE MARÇ 2020
Lloc: Teatre Àngel Guimerà | Hora: 20.30 h
Durada aproximada: 60 minuts
Preu: 10 euros | Preu amb descompte: 7 euros

CASUALITATS

RONALD BAKER
QUINTET
El trompetista i cantant Ronald Baker ha protagonitzat una
carrera artística que ha merescut l’admiració del públic i
els elogis de la crítica especialitzada. És responsable d’una
discografia que mostra de forma evident el seu talent com a
trompetista i la seva gran qualitat com a cantant.
Baker és avui un jazzman que ha actuat en els escenaris més
prestigiosos del circuit internacional, on públic de tot el món
l’ha vist actuar defensant els seus propis projectes com a líder,
en col·laboració amb altres importants protagonistes del jazz
actual. Un músic sempre sorprenent que encara té molt a dir en
el jazz dels nostres dies.

Direcció i dramatúrgia: Elena Serra Corberó
Intèrprets: Àlex Mitjà i Alba Aluja
Producció: The Sunflower Companyia

EL NÚMERO
Autoria: Bárbara Becker
Direcció: Joan Maria Segura Bernadas
Intèrprets: Alberto Trejo, Miriam Bartés,
Pol Forment i Héctor Vidondo
Producció: Compañía Ensemble
Com t’enfrontes a una situació quan no l’has viscut mai?
Una sala d’espera. Dos joves que intentaran posar-se
d’acord arran d’una estranya confusió.

LA CATARSI

Una catarsi o experiència catàrtica és una experiència
interior purificadora, de gran significat interior,
provocada per un estímul extern; també és coneguda
com “l’alliberament de les passions”.

21 03 20
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20.30 h
Preu:
15 €
Preu amb descompte:
12 €

Un ascensor conduirà a dos desconeguts a un munt
de casualitats, més de les que voldrien... Perquè de
vegades, els espais petits serveixen per corroborar
que el món també ho és de petit...

Direcció i dramatúrgia: César Martínez
Intèrprets: Laura Palmero i Laura Pérez
Producció: L’Aula Teatre

dissabte

Intèrprets
Ronald Baker, trompeta i veu
Toni Solà, saxo tenor
Gerard Nieto, piano
Ignasi González, contrabaix
Xavi Hinojosa, bateria

BYE BYE, CONFETTI
diumenge

diumenge

22 03 20

29 03 20

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
18 h

Hora: 18 h

Públic recomanat:
Adults i infants a partir
de 8 anys

BONA GENT

Durada aproximada:
55 minuts
Preu: 10 euros
Preu amb descompte:
7 euros

Tres pallassos ploren la mort del seu líder, Confetti. El buit
que ha deixat sembla absolut i la manca de lideratge els
desconforta, els aclapara, els mortifica: la desolació!
Un cop superat el dol, arrenquen els tràfecs per cercar un nou
guia: algú haurà de substituir-lo?!
Un espectacle de pallassos extravagants i autèntics, en què les
mitges tintes no tenen cabuda. Humor i amor, a parts iguals.
Però, sobretot, sorpresa i estupefacció, en un espai on públic i
actors respiren les mateixes emocions, dins un espai circular,
envoltat per unes grades que formen part de l’escenografia,
amb la pretensió d’incloure el públic com un actor més de tot
el que passa durant la representació.

Tot

s

Autoria, direcció i interpretació: Enric Blasi, Emiliano Pardo
i Carles Pijuan
Companyia: La Baldufa

públics

amb Quim Masferrer
Durant anys, dècades i segles hem aplaudit actors, actrius,
dramatúrgies, escenografies, directors..., però ens hem oblidat
d’una peça clau del teatre: el públic.
Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un
homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de
repetir, perquè n’és el protagonista. Un protagonista, o millor
dit: molts protagonistes, que escriuran l’argument d’aquesta
experiència.
Un espectacle ple de veritat. Un espectacle honest. Un
espectacle on Quim Masferrer vol ser el teu espectador.

Autoria i interpretació: Quim Masferrer
Adjunt guió: Ferran Aixalà
Producció: Teatre de Guerrilla

Durada aproximada:
1 hora i 45 min
Preu: 20 euros
Preu amb descompte:
15 euros

JAZZ AL VENDRELL
Connexions Trio

LAPÒNIA

divendres

dissabte

03 04 20

04 04 20

Lloc:
Auditori del Tívoli

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
20.30 h

Hora:
20.30 h

Entrada gratuïta

Durada aproximada:
1 hora i 15 minuts
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

Xavier Pié i MACC porten a terme des de l’any 2000 un treball
conjunt de recerca i d’interpretació d’espais sonors utilitzant
els seus respectius instruments i la inspiració com a premissa
principal.
L’any 2017 ens van presentar el disc Connexions, un nou
treball amb acurats arranjaments, que va representar un salt
endavant en la recerca d’un so propi, més contundent.
Actualment, amb la incorporació del percussionista valencià
Paco Montañés, s’han afegit nous i enriquidors elements
sonors al grup. Temes com “Moonflower” (Carlos Santana),
A “Love Supreme” (John Coltrane), “Bella Ciao” (Popular),
“Heroes” (David Bowie), entre d’altres, i sumats a les
composicions pròpies, fan que cada concert sigui una
experiència única.
Intèrprets:
Xavier Pié, saxo soprano
MACC (Miguel Alberto Cruz Carmona), guitarra i efectes
Paco Montañés, percussió i bateria

Dues famílies es troben a Lapònia per celebrar la nit de Nadal
i esperar l’arribada del Pare Noël, però una de les criatures
explica a l’altre que aquest home amb barba blanca no existeix
i que és un personatge de mentida que utilitzen els pares per fer
xantatge als fills.
El que havia de ser una vetllada de festa i il·lusió es convertirà
en una batalla entre germanes, parelles i cunyats, d’on hi
emergiran mentides, veritats i secrets inconfessables.
Lapònia, una comèdia brillant sobre la veritat i la mentida,
d’autoria catalana amb conflicte i humor a parts iguals.

Dramatúrgia i direcció: Cristina Clemente i Marc Angelet
Intèrprets: Roger Coma, Meritxell Huertas,
Meritxell Calvo i Manel Sans
Producció: Hause & Richman i Velvet Events

NORTHERN
CELLOS
dissabte

SOLITUD

Violoncels de pel·lícules

dissabte

18 04 20

11 04 20

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora:
20.30 h

Hora:
20:30 h

Preu:
20 €

Preu:
15 €

Preu amb descompte:
15 €

Preu amb descompte:
12 €

Northern Cellos és un projecte innovador que busca posar en
escena els estils més actuals de la música a través de la singular
formació del quartet de violoncels. Neix de la inquietud
d’arribar a un públic al més ampli possible i acostar-los el
violoncel a través d’un repertori modern i pròxim a la nostra
generació, buscant ser una onada d’aire fresc en el panorama
musical actual amb el seu singular repertori.
En aquest concert proposem centrar-nos en les millors bandes
sonores de la història del cinema i la televisió com James
Bond, Grease, West Side Story, Pirates del Carib o La La Land,
passant també per música de sèries d’èxit com Narcos i Game
of Thrones.
Quartet de violoncels:
Anna Caner
Edgar Casellas
Maria de Palol
Pol Farell

«Passat Ridorta havien atrapat un carro que feia la mateixa via
que ells»... L’inici de l’obra més coneguda de Víctor Català és una
invitació a capbussar-se en la fascinant riquesa literària de Solitud, i
en prefigura alguns temes: el paisatge com a vocabulari per expressar
l’existència, l’animalitat enfront de l’evolució cultural i tècnica, o el
temps com a geografia humana.
Amb la seva gran novel·la muntanyenca, Caterina Albert va alçar la
veu d’un dels personatges femenins més apassionants que han nascut
dins la literatura catalana. Un periple d’una enorme intensitat vital,
marcat per la magnètica descoberta del desig, el cru aprenentatge de
la soledat i la lúcida comprensió dels dolors que pesen sobre el món.

Autoria: Caterina Albert (Víctor Català)
Direcció: Alícia Gorina
Dramatúrgia: Albert Arriba
Intèrprets: Pepo Blasco, Oriol Guinart, Pol López,
Maria Ribera i Pau Vinyals
Producció: Teatre Nacional de Catalunya

LANDRY EL RUMBERO
Rumba Catalana per a
gent petita i gran
diumenge

divendres

19 04 20

24 04 20

Lloc:
Auditori Pau Casals

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Hora:
12 h

Hora:
20.30 h

Durada aproximada:
1 hora

P.A.U.

Preu:
8€

Paisatges als ulls

Preu amb descompte:
6€
Gratuït per als menors de 3
anys que no ocupin butaca

Intèrprets:
Landry el Rumbero, veu i guitarra
David Torras, guitarres i baix
Daniel Carbonell, clarinet

F

Preu:
10 €
Preu amb descompte:
7€

Tots venim d’un sol ventre on es van originar les primeres
cèl·lules vives. És ancestral i de color blau: el mar. Avui el
mar, que hauria de ser l’inici de la vida, és mort i segrest.
L’espectacle de Landry el Rumbero dona a conèixer la rumba
tradicional catalana amb cançons pròpies i versions fetes
en clau de rumba. El seu concert inclou jocs que conviden
a participar als espectadors i es converteix en un espai
d’intercanvi que repassa els trets característics de la rumba.

amiliar

Durada aproximada:
1 hora i 15 minuts

P.A.U. (Paisatges als ulls) parteix de la premissa que l’estat
del mar reflecteix l’estat de l’ànima de la societat. Sobre
l’escenari no hi ha actors, sinó persones que han creuat un
mar buscant la llibertat. I és sobre l’escenari a on troben un
lloc per connectar i verbalitzar experiències de vida que es
poden sentir com a pròpies.
A través de la seva història, posant el focus en la seva perillosa
travessia pel mar viatjant en pastera, els protagonistes ens
explicaran la seva història de vida: qui eren abans de deixar
el seu país d’origen, qui són ara i qui volen arribar a ser.
Un espectacle de Teatre Necessari que busca ser un pont de
comunicació i un lloc de trobada.
Dramatúrgia i direcció: Carolina Llacher
Intèrprets: Dabo Malang, Malamine Soly, Yacine Diop
i Ariadna de Vilar
Músic i espai sonor: Josep Maria Barrufet

(off )

COBERTURA
dissabte

divendres

25 04 20

08 05 20

Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20:30 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

CHICUELO MARCO MEZQUIDA
No hay dos sin tres

De nou, Chicuelo i Mezquida, Mezquida i Chicuelo, amb la
inestimable percussió de Paco de Mode, proclamen el seu amor
a la música, expressen la seva mútua admiració, dialoguen en
llibertat i fugen d’etiquetes, prejudicis i compromisos.
Un nou disc, que inclou vuit nous diàlegs entre la guitarra
flamenca i el piano, el títol de l’àlbum és un homenatge a
Paco de Mode i també una manera de subratllar la bona i
profunda connexió musical i personal entre els dos músics, i
una declaració d’intencions: alhora que publiquen el seu segon
àlbum, ens anuncien que n’hi haurà un tercer.
No hay dos sin tres és un disc intens, sofisticat, en què
conviuen bulerías, un tanguillo contemporani, una peça a ritme
de zapateado, alguna composició amb aromes brasilers i també
una balada onírica.
Intèrprets
Marco Mezquida, piano
Juan Gómez ‘Chicuelo’, guitarra flamenca
Paco de Mode, percussió

Hora:
20.30 h
Durada aproximada:
1 hora i 30 minuts
Preu:
25 €

Guillermo Peñalvar, un director de cinema argentí, ha
d’enfrontar-se amb el passat en rebre un homenatge per la
cèlebre pel·lícula que el va dur a la fama i a conèixer la seva
actual parella, l’actriu Roxana.
En l’actualitat, 10 anys més tard del rodatge, la parella pateix
una crisi que només fa que agreujar-se amb l’edat i l’auge de
les noves tecnologies.
Roxana, per la seva part, és una icona feminista a les xarxes i la
seva carrera està en un gran moment, mentre que la trajectòria
d’en Guillermo viu un evident declivi i té problemes de salut.
La projecció de la pel·lícula els pot fer recordar allò que els va
unir, però una avaria general en el sistema atura l’esdeveniment
i fa perillar totes les connexions. Aconseguirà Roxana recuperar
aquesta connexió, o podran viure sense ella?
Bruno Oro i Clara Segura es retroben de nou als escenaris per
interpretar múltiples personatges en to de comèdia. Una història
hilarant i tendre sobre l’amor, el desamor, l’èxit i el fracàs.
Dramatúrgia: Alejo Levis i Bruno Oro
Direcció: Clara Segura
Intèrprets: Bruno Oro i Clara Segura
Companyia: Total Memos

Preu amb descompte:
20 €

09 05 20

EL MONSTRE
DE COLORS
diumenge

10 05 20

Centenari del naixement
de Charlie Parker

Lloc:
Teatre Àngel Guimerà

Lloc:
Auditori Pau Casals

Hora: 12 h
Edat recomanada:
de 2 a 7 anys

Hora:
20:30 h
Preu:
10 €

Durada aproximada:
45 minuts

Preu amb descompte:
7€

Preu: 8 €
Preu amb descompte:
6€
Gratuït per als menors
de 3 anys que no ocupin
butaca

La Big Band Escola Músics és una orquestra de jazz formada per
una vintena de músics, tots alumnes del centre, sota la direcció
de Víctor Verge, i que enguany celebra el 15è aniversari.
En aquesta ocasió, la Big Band farà un concert per celebrar el
centenari del naixement del gran saxofonista Charlie Parker
(1920-1955).
Per homenatjar el genial músic nord-americà, la Big Band
de l´escola Músics comptarà amb la col·laboració del gran
saxofonista valencià Perico Sambeat que, amb més de 20 anys
de trajectòria professional, és un dels músics de jazz espanyols
de més projecció internacional.

El color groc vol dir que estàs content. El blau és la tristesa, el
vermell és la ràbia, el negre la por... El verd... Quin embolic!
Cada color representa una emoció, però cal saber entendre-les
per posar-les en ordre.
Adaptació teatral d’El Monstre de Colors, l’obra d’Anna Llenas
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 16 idiomes.
Un espectacle de titelles, música i colors per fer viatjar els més
menuts pel món de les emocions.

Direcció: Ruth García
Autora: Anna Llenas
Intèrprets: Ainda Moré, Clara Algaba i Berta Vidal
Productora: Transeduca i Tutatis

F

dissabte

PERICO SAMBEAT &
BIG BAND ESCOLA
MÚSICS

amiliar

ORQUESTRA
CAMERATA XXI
dissabte

En temps de Pau

JOVES INTÈRPRETS

23 05 20

CONSERVATORI DE MÚSICA
DE LA DIPUTACIÓ A TARRAGONA

Lloc:
Auditori Pau Casals

Dia: Diumenge 9 de febrer
Lloc: Auditori Pau Casals
Hora: 12 h
Preu: Gratuït

Hora:
20.30 h
Preu:
17 €

CONSERVATORI DE
MÚSICA DE VILA-SECA

Preu amb descompte:
13 €

Dia: Diumenge 1 de març
Lloc: Auditori Pau Casals
Hora: 12 h
Preu: Gratuït
Quan el Comte de Morphy i altres mestres van descobrir el
talent creatiu de Casals, van encoratjar-lo perquè es dediqués a
la composició, però el violoncel es va convertir en el principal
centre d’atenció de la seva carrera. Al llarg de la seva vida
musical, Pau Casals va sentir la necessitat de compondre i,
malgrat les seves múltiples activitats, va trobar temps per
escriure la seva música que constantment li venia al cap.
El Quartet de corda en mi menor és una obra que fa 120 anys
que no s’ha tocat en públic amb l’arranjament d’orquestra de
cordes. Pau Casals va compondre aquesta obra el 1893.
Repertori
Impromptu op. 5 n. 5 & 6, J. Sibelius
Quartet de corda en mi menor, P. Casals
(Estrena mundial amb orquestra de cordes)
Siddartha Vargas, actor, cantant i guitarra
Concert per a piano n. 1 op. 11, F. Chopin
Helena Bagué, actriu i cantant
Pau Oliver, bateria
Intèrprets
Sergi Casademon, baix
Lawrence Golan, director
Albert Dondarza, piano, violí i guitarra
Leonel Morales, piano
Orquestra Camerata xxi - Ciutat de Olga
Reus Bernardo, titellaire i cantant

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
PAU CASALS DEL VENDRELL
Dia: Diumenge 15 de març
Lloc: Auditori Pau Casals
Hora: 12 h
Preu: Gratuït

CONSERVATORI DE MÚSICA
DE CERVERA
Dia: Diumenge 17 de maig
Lloc: Auditori Pau Casals
Hora: 12 h
Preu: Gratuït

joves
intèrprets

Programació

Exposicions

Gener | Juny 2020

DIA

HORA

LLOC

12/1/20

17.00 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

ESPECTACLE

TEATRE Pastorets

GÉNERE

10 i 5

19/1/20

17.00 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

10 i 5

26/1/20

17.00 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets Infantils del Vendrell

TEATRE Pastorets

10 i 5

1/2/20

20.30h

Auditori Pau Casals

Mònica Green 30 anys & The Project Soul MÚSICA Jazz a l’Auditori

2/2/20

17.00 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

8/2/20

20.30 h

Auditori del Tívoli

Invisibles

MÚSICA

13 i 10

9/2/20

12.00 h

Auditori Pau Casals

Conservatori de Tarragona

MÚSICA Joves Intèrprets

Gratuït

9/2/20

17.00 h

Teatre Àngel Guimerà

Pastorets del Vendrell

TEATRE Pastorets

10 i 5

14/2/20

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà (escenari) Romeo y Julieta

TEATRE Off

10 i 7

15/2/20

20.30 h

Auditori Pau Casals

Clara Peya - Estómac

MÚSICA

29/2/20

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Cançó per tornar a casa

TEATRE

25 i 20

1/3/20

12.00 h

Auditori Pau Casals

Conservatori de Vilaseca

MÚSICA Joves Intèrprets

Gratuït

7/3/20

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Guillem Albà - Calma!

TEATRE

17 i 13

14/3/20

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Una nit amb Kuryous Link i amics

MÚSICA

13 i 10

15/3/20

12.00 h

Auditori Pau Casals

EMMPAC

MÚSICA Joves Intèrprets

Gratuït

20/3/20

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà (espais)

Microteatre

TEATRE Off

21/3/20

20.30 h

Auditori Pau Casals

Ronald Baker

MÚSICA Jazz a l’Auditori

22/3/20

18.00 h

Teatre Àngel Guimerà

Bye Bye, Confetti

TEATRE Tots Públics

27/3/20

20.30 h

Església parroquial del Vendrell

Sons de passió III

MÚSICA Orgue

29/3/20

18.00 h

Teatre Àngel Guimerà

Bona Gent

TEATRE

20 i 15

3/4/20

20.30 h

Auditori del Tívoli

Jazz al Vendrell

MÚSICA Jazz

Gratuït

4/4/20

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Lapònia

TEATRE

17 i 13

11/4/20

20.30 h

Auditori Pau Casals

Northern Cellos

MÚSICA

15 i 12

17/4/20

20.30 h

Església parroquial del Vendrell

Concurs Benvingut socias

MÚSICA Orgue

Inversa
20 i 15

Gener | Juny 2020

PREU

17 i 13

Fins al 12 de gener
“Al jardí”, de Sara Dochow
Del 18 de gener al 16 de febrer
“Estimada innocència”, de Marina Durany

10 i 5

17 i 13

10 i 7
15 i 12
10 i 7
Donatiu

18/4/20

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Solitud

TEATRE

19/4/20

12.00 h

Auditori Pau Casals

Landry El Rumbero

MÚSICA FAMILIAR

24/4/20

20:30 h

Teatre Àngel Guimerà (escenari) P.A.U

TEATRE Off

25/4/20

20.30 h

Auditori Pau Casals

Chicuelo + Mezquida

MÚSICA Jazz a l’Auditori

17 i 13

8/5/20

20.30 h

Teatre Àngel Guimerà

Cobertura

TEATRE

25 i 20

9/5/20

20.30 h

Auditori Pau Casals

Big Band Escola Músics

MÚSICA Jazz a l’Auditori

10/5/20

12.00 h

Teatre Àngel Guimerà

El monstre de colors

TEATRE FAMILIAR

8i6
10 i 7

10 i 7
8i6

17/5/20

12.00 h

Auditori Pau Casals

Conservatori de Cervera

MÚSICA Joves Intèrprets

Gratuït

22/5/20

20.30 h

Església parroquial del Vendrell

Elles i la música sacra

MÚSICA Orgue

Inversa

23/5/20

20.30 h

Auditori Pau Casals

Camerata XXI

MÚSICA

17 i 13

Del 22 de febrer al 22 de març
“Mirada i gest. 50 artistes”, de Jordi Belver i Daniel Giralt-Miracle
Fundació Vila Casas
Del 27 de març al 26 d’abril
“La plasticitat del cervell”
Emilio García
Del 29 d’abril a 17 de maig
Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa
Aula de pintura, dibuix i esmalt
Del 22 de maig al 7 de juny
Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa
Aula de ceràmica i Aula d’escultura
Del 12 de juny a l’11 de juliol
“Xu, el buit”, de Camil·la Pérez Salvà, Enric Llevat, Madola, Maria Bosch,
Maria Eugenia Manrique i Nu Diaz
Adreça: C/ Major, 20
Més informació: tel. 977665684 / art@elvendrell.net / www.elvendrell.net

Del 28 de febrer al 31 de maig
“Santiago Padrós: artista internacional a Coma-ruga”
Concert
Divendres 27 de Març a les 20h
“Tribut a PACO DE LUCÍA”
Homenatge al flamenc jazz de la mà de Paco de Lucía
Javier Martínez, guitarra
Georgy Olshanetsky, guitarra
Entrada: 5 €

Adreça: Plaça Nova, 6
Més informació: tel. 977666308 / museudeu@elvendrell.net / www.museudeu.com

ORGUE DEL VENDRELL
PROGRAMACIÓ GENER – JUNY 2020

Sons de Passió III

Concert a càrrec de l’Agrupación Musical
Virgen del Consuelo i Josep Mateu, orgue

ELS PASTORETS
INFANTILS

ELS PASTORETS
DEL VENDRELL

Dia i hora:
Diumenge 26 de gener, a les 17 h
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Preu: 10€ / Socis dels Pastorets
del Vendrell: 5€

Dia i hora: Divendres 27 de març, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Donació voluntària per a la Creu Roja

Dia i hora:
Diumenges 12 i 19 de gener
2 i 9 de febrer, a les 17h
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Preu: 10€ / Socis dels Pastorets
del Vendrell i menors de 10 anys: 5€
Durada aproximada: 2 hores i 30 minuts

Entrega de premis del III Concurs Internacional
Benvingut Socias de composició per
a violoncel i orgue
Dia i hora: Divendres 17 d’abril, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Taquilla inversa
Amb la col·laboració d’Aigües del Vendrell

Els Pastorets del Vendrell, amb 54 anys d’escenificacions ininterrompudes, i amb una història
de Pastorets al Vendrell de més de 130 anys, posen en escena El primer Nadal dels pastors,
(adaptació lliure), dirigida per Jordi Urgell.
PRÒLEG

Elles i la música sacra

Concert a càrrec del Cor Joves Veus i
Pedro Aguiló, orgue
Dia i hora: Divendres 22 de maig, a les 20.30 h
Lloc: Església parroquial del Vendrell
Taquilla inversa

Més informació:
Web: www.orguevendrell.com | C/e: orgue.vendrell@gmail.com
Facebook: /orguevendrell | Twitter: @orguevendrell

L’encís d’una rondalla

INTRODUCCIÓ

La creació
La caiguda dels àngels
Adam i Eva
Els manaments
Captivitat a Babilònia
L’anunciació a Maria
El dubte de Josep

PRIMERA PART

El poble de Betlem
La caverna infernal
Farruc i Grillat
Les noces
El bàndol
Cercant posada
L’ocupació romana

SEGONA PART

Herodes
Conjura infernal
Lladres retirats
Les calderes de Pere Botero
Dimonis i pastors
L’anunciata i el rabadà
El camí
El noi de la mare
El triomf del bé
L’establia
Glòria a Déu

Informació i reserva d’entrades: tel. 977 662 993 / info@pastoretsdelvendrell.cat
(ﬁns a 24 hores abans de la representació)
Invitacions i tiquets descompte (no acumulables): Bescanviables per una entrada a la taquilla del teatre els
dies de representació, una hora abans de començar, sempre que n’hi hagi de disponibles per al dia sol·licitat.

å

VENDA D’ENTRADES
- Abonaments a partir de dimarts 17 de desembre de 2019
- Entrades a partir de dijous 19 de desembre de 2019

ON PUC COMPRAR LES ENTRADES?

Si vols gaudir al màxim de la programació, no ho dubtis més...

amb l’abonament hi sortiràs guanyant!

Presencialment:
Regidoria de Cultura (la Rambla, 24 Tel. 977 66 56 84), de dilluns a divendres de 9h
a 14h
Auditori Pau Casals (Av. Palfuriana, 52 Tel. 977 68 34 68), de dimarts a divendres de
10h a 14h
Taquilla, una hora abans de la representació, sempre i quan l’aforament així ho permeti.

BONAMENT + 3

-30%
estalvia fins

@ Online:

a 27 €

- Sense despeses de gestió
- Pagament segur i sense comissions.
- Imprimeix a casa les entrades comprades per Internet. Mostra-les per accedir a la sala.
- Rep les entrades directament al teu dispositiu mòbil i mostra-les des de la pantalla
del telèfon per accedir a la sala.

Quins descomptes puc tenir?
- Comprant un dels nostres abonaments.
- Amb el carnet de soci de les biblioteques del SLPC del Baix Penedès, Menors de 16
anys, Carnet Jove, jubilats, socis de La Lira Vendrellenca, socis dels Amics de l’Orgue,
socis de l’Associació Musical Pau Casals, membres de l’Associació de Músics del Baix
Penedès, Targeta Saint-Gobain i Carnet Únic.
-
Si véns en grup, gaudiràs de descomptes i avantatges. Posa’t en contacte amb
nosaltres!
- El temporada està adherit al programa d’inclusió social Apropa Cultura, que ofereix
avantatges especials per a col·lectius en risc d’exclusió social.

-35%

-40%
estalvia fins
a 88 €

Tria de 5 a 7 espectacles

estalvia fins
a 49 €

å

BONAMENT + 8

www.temporada.cat
Accedeix directament a la sala amb el servei de venda d’entrades per Internet

Tria de 3 a 4 espectacles

BONAMENT + 5

Tria a partir de
8 espectacles

BONAMENT JOVE

-50%

FINS A 25 ANYS
Tria a partir de 3 espectacles

Fes el teu abonament amb aquests espectacles!
1 de febrer
■

MÒNICA GREEN 30 ANYS

15 de febrer
■

CLARA PEYA

29 de febrer
■

CANÇÓ PER TORNAR A CASA

7 de març
■

GUILLEM ALBÀ

21 de març
■

RONALD BAKER QUINTET

29 de març
■

BONA GENT

4 d’abril
■

LAPÒNIA

11 d’abril
■

NORTHERN CELLOS

18 d’abril
■

SOLITUD

25 d’abril
■

CHICUELO-MEZQUIDA

8 de maig
■

COBERTURA

23 de maig
■

CAMERATA XXI
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Si no vols que se’t passi per alt cap dels
nostres espectacles, envia’ns un whatsapp i
rebràs la informació puntualment:
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També ens pots seguir i compartir la teva experiència amb
el temporada a través de les xarxes socials.

HolaTemporada
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ETIQUETA LES TEVES PUBLICACIONS AMB EL HASHTAG

#temporadaelvendrell

TEATRE ÀNGEL GUIMERÀ

AUDITORI DEL TÍVOLI

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

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

NOTES D’INTERÈS:
- Els preus especials no són acumulatius; només es pot obtenir un sol preu amb
descompte.
- Les entrades dels espectacles familiars 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, seran igualment numerades, però s’aniran
adjudicant de forma correlativa sense possibilitat d’escollir ubicació.
- 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.
- A la platea del Teatre i als auditoris disposem d’espai per a persones que utilitzen
cadira de rodes.
-
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.

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

HolaTemporada

www.temporada.cat

Amb el suport de:
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