ESTIU
2021

temporada

Guia d’espectacles culturals del Vendrell

DIMECRES
04 | 08 | 21
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Preu:
Entrada gratuïta
amb reserva prèvia
En cas de pluja el
concert es realitzarà
a l’Auditori del Tívoli.

ORQUESTRINA TRAMA
Mascareta style tour

L’Orquestrina Trama neix a principis de l’any 2013 entre la Cerdanya
i l’Alt Urgell.
Els membres d’aquesta formació són un grup de joves fortament
vinculats a la música i la cultura tradicional del Pirineu, ja que han
tingut el privilegi de viure, créixer i restar en aquest territori.
La font d’on brolla el seu repertori és el Pirineu. Els temes que
interpreten són d’arrel tradicional, però passats pel sedàs de l’estil
enèrgic que els caracteritza. Ja que la seva identitat cultural és, en
primer lloc, la pirinenca, el repertori conté músiques originàries de
tot el Pirineu: Catalunya, Andorra, el País Basc, Occitània i Aragó.
Paral·lelament, compten també amb temes de composició pròpia.
Intèrprets:
Liv Hallum, veu i acordió
Ivan Garriga, veu i violí
Núria Llobet, veu i violí
Ivan Caro, veu, gralla i flabiol
Marc Figuerola, veu, contrabaix i guitarra clàssica
Boris Pi, bateria

DISSABTE
07 | 08 | 21
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

THE SEY SISTERS
We got your back

Sota aquest nom s’amaga un trio de veus negres, que convida a
viure un sentit viatge musical des de les arrels del soul i la música
africana fins al pop més modern. Cants impregnats de profunda
emoció sorgeixen de la lluita contra la injustícia, la defensa dels
drets humans i l’esperança en el futur.
We got your back (’et recolzem’) és el seu tercer àlbum, en el
qual The Sey Sisters es reinventen musicalment; busquen sonoritats
noves i deixen enrere el gòspel, per submergir-se en el pop i el soul
i reafirmar el seu missatge antiracista i feminista, sense oblidar
la sonoritat afroamericana que les connecta amb les seves arrels
ghaneses.
En directe són emoció i energia en estat pur i, acompanyades pel
pianista i saxofonista Albert Bartolomé, completen un apassionant
cercle de bona energia i aire fresc, que commou l’ànima i remou
consciències.
Intèrprets:
Edna Sey, veu
Kathy Sey, veu i percussió
Yolanda Sey, veu
Albert Bartolomé, piano, teclat i saxo

DIMECRES
11 | 08 | 21
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Preu:
Entrada gratuïta
amb reserva prèvia
En cas de pluja el
concert es realitzarà
a l’Auditori del Tívoli.

FETÉN FETÉN
Tradicional

El reconegut duo castellà proposa un espectacle en directe connectat a les músiques d’arrel, a la nostra essència com a poble i cultura.
Un recorregut pels ritmes populars de la Península Ibèrica, en un
directe vital i enèrgic, amb el qual es podrà gaudir escoltant i ballant
valsos, jotes, pasdobles, charros, rodes, seguidilles i una infinitat de
melodies tradicionals i composicions d’aquest duo.
La tradició sona des del seu acordió i el seu violí, i des d’instruments
insòlits com el xerrac i la cadira de càmping. Una gaita amb materials reutilitzats porta melodies de la terra. Repiquen unes culleres i
una paella recordant que aquí sempre hi ha hagut imaginació i creativitat per convertir qualsevol estri en un objecte musical, sobretot
en temps de pobresa, crisi i desesperança.
Intèrprets:
Jorge Arribas
Diego Galaz

DIVENDRES
13 | 08 | 21
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

BETH RODERGAS
Origen

Beth Rodergas presenta el cinquè àlbum d’estudi que porta per
nom ORIGEN, amb cançons gestades a foc lent i des de fa molt de
temps; sempre compaginant les tres llengües amb què s’expressa:
el català, el castellà i l’anglès.
Intèrprets:
Beth Rodergas, veu
Albert Solà, teclats i guitarra elèctrica
Laura Andrés, piano
Pablo Garrido, guitarra acústica
Miquel Sospedra, baix
Dídak Fernández, bateria

DIMECRES
18 | 08 | 21
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Preu:
Entrada gratuïta
amb reserva prèvia
En cas de pluja el
concert es realitzarà
a l’Auditori del Tívoli.

NEWCAT – THE NEW
CATALAN ENSEMBLE

BESTIARI de Josep Carner i Joan Díaz
La tercera producció del NewCat, de nou liderada pel pianista i
compositor Joan Díaz, s’afegeix a la commemoració del 50 aniversari de la mort del príncep dels poetes, Josep Carner, el 2020-21.
Amb la recitació de Josep Pedrals, les veus solistes de Carles Belda
i Gemma Abrié, i la col·laboració especial del multi instrumentista
Manu Sabaté, el NewCat presenta un llibre - disc de factura acurada
que inclou 22 poemes musicats i amb il·lustracions creades per ex
alumnes de l’Escola Massana, becats per NewCat i comissariats pel
reconegut il·lustrador Arnal Ballester.
Intèrprets:
Carles Belda, veu i acordió
Gemma Abrié, veu i contrabaix
Manu Sabaté, tenora, clarinets, gralla
Josep Pedrals, recitació

DISSABTE
21 | 08 | 21
Lloc:
Auditori Pau Casals
Hora:
20 h
Preu:
17 €
Preu amb descompte:
13 €

MARCEL I JÚLIA
En Òrbita

L’excantant i compositor de Txarango, Marcel Lázara, i la seva companya de viatge, Júlia Arrey, han construït un nou projecte musical,
que després d’arrelar uns anys ara dona els seus fruits: el seu
primer disc En Òrbita.
Acompanyats d’una nova banda, Marcel i Júlia posen en òrbita les
llavors d’aquesta nova etapa, en la qual conviden a reflexionar, amb
una proposta positiva i constructiva sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat d’un model de societat que viu allunyada dels cicles naturals
de la vida.
Intèrprets:
Marcel Lázara, veu i guitarres
Júlia Arrey, veu
Pol Parera, bateria
Roger Bosch, teclats
Clara Ferrer, baix
Pau Puig, percussions
Pau Castellví, guitarres

DIMECRES
25 | 08 | 21
Lloc:
Plaça del Tívoli
Hora:
22 h
Preu:
Entrada gratuïta
amb reserva prèvia
En cas de pluja el
concert es realitzarà
a l’Auditori del Tívoli.

LAURA ESPARZA I
CARLOS ESTEBAN
Laura Esparza i Carlos Esteban formen un duo valencià, nascut el
2019, la música dels quals reflecteix principalment força i sensibilitat al mateix temps.
Estil íntim i personal que integra pinzellades electròniques
amb harmonies i melodies més tradicionals, interpretades pels instruments principals: guitarra i veu.
El duet va néixer arran d’un combo de jazz i, a partir d’aquest moment, ambdós van començar a compartir espais, tant d’aprenentatge
com de creació musical.
Són els guanyadors del XIII concurs Sons de la Mediterrània del
2020.
Intèrprets:
Laura Esparza
Carlos Esteban

PROGRAMACIÓ
DATA

HORA LLOC

ESPECTACLE

ESTIU
2021
GÈNERE

PREU

10/07/21 20 h Auditori Pau Casals La mort de Granados,
			
una tragèdia

MÚSICA Festival Pau Casals

20 i 25

12/07/21 20 h Auditori del Tívoli

PROJECCIÓ Festival Pau Casals Gratuït*

Pau Casals en Imatges

13/07/21 20 h Auditori Pau Casals Primera gira de Casals
			
pels Estats Units

MÚSICA Festival Pau Casals

20 i 25

15/07/21 20 h Auditori Pau Casals Cap a les arrels de Bach

MÚSICA Festival Pau Casals

20 i 25

16/07/21 20 h Auditori Pau Casals Grans sonates per a violoncel MÚSICA Festival Pau Casals

20 i 25

17/07/21 20 h Auditori Pau Casals Un concert mític:
			
Casals a la Casa Blanca

MÚSICA Festival Pau Casals

20 i 25

20/07/21 20 h Auditori Pau Casals La música al Marlboro

MÚSICA Festival Pau Casals

20 i 25

21/07/21 20 h Auditori del Tívoli

PROJECCIÓ Festival Pau Casals Gratuït*

Pau Casals en Imatges

22/07/21 20 h Auditori Pau Casals L’Orquestra del Festival
			
Pau Casals

MÚSICA Festival Pau Casals

25 i 29

04/08/21 22 h Plaça del Tívoli

Música a la Vila

Gratuït*

07/08/21 20 h Auditori Pau Casals The Sey Sisters

MÚSICA

17 i 13

11/08/21 22 h Plaça del Tívoli

Música a la Vila

Gratuït

MÚSICA

17 i 13

Orquestrina Trama

Fetén Fetén

13/08/21 20 h Auditori Pau Casals Beth Rodergas
18/08/21 22 h Plaça del Tívoli

The New Catalan Ensemble Música a la Vila

21/08/21 20 h Auditori Pau Casals Marcel i Júlia
25/08/21 22 h Plaça del Tívoli
			

MÚSICA

Laura Esparza
Música a la Vila
i Carlos Esteban		

* Entrada gratuïta amb reserva prèvia a www.temporada.cat

Gratuït*
17 i 13
Gratuït*

EXPOSICIONS
Fins al 10 de setembre
El buit, de Camil·la Pérez Salvà, Enric Llevat, Madola, Maria Bosch, Maria Eugenia
Manrique i Nu Díaz
L’exposició parteix de l’observació de diferents peces de l’antiga tradició terrissera
del Vendrell.cultura i de l’art per crear nous imaginaris.
Fins al 31 de juliol
Orografia, de Maria Teresa Capeta
L’exposició mostra la ceràmica artística de Maria Teresa Capeta.
Del 5 al 28 d’agost
El Bou de Foc del Vendrell
Recorregut pels 35 anys d’història del Bou de Foc del Vendrell.
C/ Major, 20
Tel. 977 66 56 84
espaicultural@elvendrell.net
www.elvendrell.net

Del 2 al 25 de setembre
El còlera al Vendrell, de l’ACBP
L’exposició mostra els testimonis documentals de l’epidèmia de còlera
de 1911 al Vendrell.

Del 4 de juny al 18 de juliol
I tu, què pintes?
Exposició dels treballs dels nens i nenes de les escoles Àngel de Tobies, Àngels
Garriga, Àngel Guimerà, Marta Mata i Pau Casals
Plaça Nova, 6
Tel. 977 66 63 08
museudeu@elvendrell.net
www.museudeu.com

Carrer Major, 18
Tel. 977 66 56 84
lafusteria@elvendrell.net

Del 23 de juliol al 5 de setembre de 2021
Retrats sota el foc
Exposició dels treballs dels nens i nenes de les escoles Àngel de Tobies, Àngels
Fotografies dels Balls de Diables. DGC Fotografia

A partir del 6 d’agost
100 anys de farmàcia al Vendrell: Miralles 1921 - Mestres 2021
Del 30 d’agost al 19 de setembre
Mostra d’art de l’Associació Art i Cultura del Vendrell

Centre cívic
L’Estació
Av.d’En Jaume Carner, 1
Tel. 977 66 32 89

Fins al 31 de juliol
“El Vendrell, l’època daurada: Casals, Fenosa, Guimerà i Nin”

ON I COM COMPRAR LES MEVES ENTRADES
Venda d’entrades a partir del
25 de juny, a les 10h

PRESENCIALMENT:

ONLINE:

-A l’Escola Municipal de Música Pau Casals
els divendres (no festius) de 10 h a 13 h

www.temporada.cat

-Taquilla, una hora abans de la representació, sempre i
quan l’aforament així ho permeti.

-Accedeix directament a la sala amb el servei de
venda d’entrades per Internet.
-Sense despeses i pagament segur.

-Per a més informació al telèfon 689 26 97 67 o a
l’adreça electrònica hola@temporada.cat

-Rep les entrades directament al teu dispositiu
mòbil i mostra-les des de la pantalla del telèfon
per accedir a la sala.

DESCOMPTES:

NOTES D’INTERÈS:

- Amb el carnet 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.

- 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.

- Si vens en grup, gaudiràs de descomptes i
avantatges. Posa’t en contacte amb nosaltres!

- No es permet cap mena d’enregistrament dels
espectacles sense autorització expressa de
la companyia o de l’entitat responsable de la
programació.

- El Temporada està adherit al programa d’inclusió
social Apropa Cultura, que ofereixavantatges
especials per a col·lectius en risc d’exclusió social.

LES NOSTRES SALES
AMB TOTES LES GARANTIES:

- A la platea del Teatre i Auditori disposem d’espai
per a persones que utilitzen cadira de rodes.

- 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.
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TEATRE
ÀNGEL GUIMERÀ
www.tagelvendrell.cat

AUDITORI
PAU CASALS
www.auditoripaucasals.cat

AUDITORI
DEL TÍVOLI
www.auditorideltivoli.cat

temporada
al teu mòbil

Si no vols que se’t passi per alt cap dels nostres
espectacles, envia’ns un whatsapp i rebràs la
informació puntualment:

670 20 41 39

També ens pots seguir i compartir la teva experiència amb el temporada
a través de les xarxes socials.

HolaTemporada
Etiqueta les teves publicacions amb el HasHtag #temporadaelvendrell

HolaTemporada

www.temporada.cat
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