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Immunitat
De Jordi Casanovas

Diumenge 25 de setembre
a les 19h
Fotografia: David Ruano

Sis persones que no es coneixen entre
elles són convocades per participar en un
mostreig demogràfic per a la millora de la
gestió de futures crisis.
Les reuneixen en una sala aïllada del món
exterior. Els han assignat un número i una
capseta amb dos polsadors: un de verd
i un de vermell. Una intel·ligència artificial
els farà preguntes relacionades amb la
gestió política de la pandèmia de la covid-19
i elles hauran de votar. Hauran de mostrar
tot allò que creuen que pensen i el que
encara no saben que pensen.
La ràbia i la frustració acumulades després
de tants mesos de restriccions, tragèdies
i desgast afloraran per posar a prova el
senzill sistema democràtic que els ha
plantejat la computadora: votar sí o votar no.

Després d’estrenar-se
al Festival Grec, el nou
espectacle de Jordi
Casanovas inicia la seva
gira a Vilafranca.
Autoria i direcció
Jordi Casanovas
Interpretació
Òscar Muñoz
Mercè Pons
Javier Beltrán
Vicenta Ndongo
Ann Perelló
Borja Espinosa

Teatre Cal Bolet
Teatre
Anticipades
18€ - 22€ - 24€
Taquilla
20€ - 24€ - 26€
90 min

Música |

Camerata
Penedès
L’últim alè de Max Bruch
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Diumenge 2 d’octubre
a les 19h
Fotografia: Ana Palacios

Conjuntament interpretaran l’Octet de
corda de Max Bruch en la seva versió
orquestral i la Serenata per a cordes del
compositor valencià Javi Martínez Campos
(1989), dedicada i estrenada pel mateix
Bambú Ensemble.
La calma i el soroll persistent seran l’eix
d’aquesta obra de Martínez Campos, en què
cercaran la simbiosi perfecta entre les vuit
veus diferents i aconseguiran articular
la massa sonora en un sol instrument.
Per acabar, l’Octet per a cordes en si bemoll
major op. posth. de Max Bruch ens portarà
als darrers dies de vida del compositor, en
els quals s’acomiada del món terrenal amb
melodies tan belles i nostàlgiques com
doloroses.

Camerata Penedès
col·labora amb l’únic octet
de corda de formació
estable del panorama
espanyol: Bambú Ensemble.
* Podeu consultar la fitxa artística completa a:
espectacles.vilafranca.cat
Auditori Municipal
Música

Orqu
est
resid ra
ent

Anticipades
22€ - 24€
Taquilla
24€ - 26€
60 min
(sense pausa)
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Blaumut
Olímpica i primavera

Diumenge 16 d’octubre
a les 19h
Fotografia: Marta Pérez i Verge

Per al directe d’aquest nou àlbum,
la formació porta a escena la seva
particular mescla de pop i música clàssica
i, en una constant experimentació, el grup
reinterpreta i modernitza el so més pur
dels instruments de cambra al servei d’un
espectacle contundent on els ambients
i l’èpica juguen amb la poètica dels textos.
Un directe sobri i elegant que endinsarà
el públic en un particular univers del qual
només Blaumut té les coordenades.

El seu cinquè disc d’estudi,
considerat un dels seus
millors treballs.
Veu, guitarres
i piano
Xavier de la Iglesia

Auditori Municipal

Violí
Vassil Lamibrov

Anticipades
22€ - 24€

Violoncel i veus
Oriol Aymat

Taquilla
24€ - 26€

Contrabaix,
sintetitzadors
i baix
Manuel Krapovickas

75 min

Bateria, teclat i veus
Toni Pagès

Música
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Una noche
sin luna
De Juan Diego Botto
Sobre textos de
Federico García Lorca
Deia Lorca a Comedia sin título que anem
al teatre per veure el que passa i no què
ens passa. Aquesta peça pretén fixar-se en
nosaltres, pretén col·locar l’espectador al
centre de l’escena de manera que pugui,
si ho vol, mirar-se i reconèixer-se.
Pretén recollir la pregunta de com omplir
d’estrelles un pati de butaques, com portar
l’olor del mar a una sala de teatre.
D’alguna manera, això és el que vol la peça:
posar en escena un trosset de realitat per
pensar-nos de manera col·lectiva amb el
llenguatge del teatre, que és el de l’emoció
i el cor.

Diumenge 23 d’octubre
a les 19h
Fotografia: Sergio Parra

Una peça dinàmica
i atrevida, plena d’actualitat
i alhora reveladora sobre
la vida de Federico García
Lorca.
Autoria
i interpretació
Juan Diego Botto

Teatre Cal Bolet

Direcció
Sergio
Peris-Mencheta

Anticipades
18€ - 22€ - 24€

Ajudantia
de direcció
Xènia Reguant
Disseny
d’escenografia
Curt Allen Wilmer
(aapee) con
estudioDedos

Teatre

Taquilla
20€ - 24€ - 26€
105 min
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Amaia + Anna
Miranda Andreu
Concert doble

Divendres 28 d’octubre
a les 20h

Fotografia: Helena Goñi

Amaia Miranda ens presenta un
disc nu, artesà, que vol apostar
per la cruesa i reivindicar la
bellesa d’allò real i imperfecte.
Amaia Miranda és guitarrista i compositora.
Enganxada a una guitarra des de petita,
hi estableix un vincle profund que l’atrapa;
des d’aquí, crea i canta les cançons de lletres
senzilles del seu nou disc: Cuando se nos
mueren los amores, que traslladen qui
l’escolta a un univers de calma, bellesa
i sensibilitat.
Guitarra i veu

Amaia Miranda

Fotografia: Sílvia Poch

Anna Andreu ens regala una
vegada més la bellesa de les seves
lletres i de les seves cançons.
Anna Andreu torna de nou acompanyada per
Marina Arrufat per presentar La mida, el seu
nou disc. Vuit cançons que immediatament
s’han convertit en unes successores perfectes
de l’estil peculiar que les caracteritza i que
tant ens va atrapar a Els mals costums. Una
reflexió al voltant de la mesura, passant per
tots els matisos que la paraula ofereix.
Guitarra i veu
Anna Andreu
Bateria, pads i cors
Marina Arrufat

Auditori Municipal
Música
Anticipades
16€ - 18€
Taquilla
18€ - 20€
105 min
(amb pausa inclosa
de 15 min)
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El sensespai
Sala Flyhard

Divendres 18 de novembre
a les 20h
Fotografia: Juanjo Marín

El sensespai és un no-lloc on s’experimenta
el tot. Les criatures que hi habiten s’apropen
a nosaltres en nom de l’amor amb la
missió d’alliberar-nos. Però ho han de fer
amb una condició: no poden explicarnos la seva procedència. Si ho fessin, les
paraules esdevindrien límits i els límits
generarien un espai que faria desaparèixer
catastròficament el seu univers i elles
quedarien exiliades per sempre.

El sensespai és un lloc de
fusió i confusió sense límits
amb els nostres monstres.
Autoria i direcció
Lara Díez Quintanilla
Interpretació
Francesca Vadell
Cubells i Anna Pérez
Moya
Ajudantia
de direcció
Francesca Vadell

Teatre Cal Bolet
Teatre
Anticipada
18€
Taquilla
20€
75 min

Vestuari
Laura Garcia
Disseny
d’escenografia
Paula González
Disseny
d’il•luminació
Xavi Gardés

Comp
anyia
resid
ent

8

Música |

| Gènere

8

Las Karamba
Camino así

Diumenge 20 de novembre
a les 19h
Fotografia: Antonio Povedano

Mescla multicultural entre Veneçuela,
Cuba, Argentina, Panamà i Catalunya. Una
banda amb un estil musical en el qual es
reconeixen el son, el txa-txa-txà, la salsa,
la timba i la música urbana, des d’una
perspectiva social femenina.
La banda de Las Karamba es va fundar
l’any 2018 als carrers de Barcelona i neix de
l’empatia entre set històries de vida. Històries
de migracions i herències musicals, amb la
intenció d’experimentar la sensibilitat i el
potencial humans, que omplen de color
i de llum arreu on van.

“Las Karamba som la veu de
totes aquelles dones que van
fer callar, que van quedar-se
a l’ombra, que van lluitar
soles al llarg de la història de
la música i que avui tenen
moltes coses a dir.”
Veu i Güiro
Ahyvin Bruno
Percussió
Rita Baulida
Teclat
Naty Arizu
Congues
Ahylin Bruno
Flauta travesserat
María Gil
Auditori Municipal

Música
Anticipades
18€ - 20€
Taquilla
20€ - 22€
70 min

Teatre |
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Solo llamé para
decirte que te amo
De Nelson Valente

Diumenge 27 de novembre
a les 19h
Fotografia: Laura Castro

Solo llamé para decirte que te amo és
una obra que neix el 2016 emmarcada en
el programa El 25 va a tu casa, del Centro
Cultural 25 de mayo, de la ciutat de Buenos
Aires, en què es convidava els veïns del barri
de Villa Urquiza a convertir casa seva en un
teatre per un dia.
L’obra explica la història de la Patricia, que
viu amb els seus fills bessons, la seva mare,
la seva germana i la xicota d’un dels fills.
Ella és qui porta la casa sense cap ajuda,
més aviat al contrari. Un dia rebrà una
trucada que li canviarà la vida.
Una comèdia deliciosa que et tocarà el cor.

Una comèdia hilarant
i alhora commovedora
sobre la vida quotidiana
i la família que no tries.
Dramatúrgia
i direcció
Nelson Valente

Teatre Cal Bolet

Música
Ignacio Gómez
Bustamante
Silvina Aspiazu

Anticipades
14€ - 18€ - 20€

Assistència
de direcció
German Lozano
Interpretació
Mayra Homar
Julia Dorto
Roser Batalla
Lide Uranga
Guido Botto Fiora,
Gonzalo Sáenz
Juan Pablo Kexel.

Teatre

Taquilla
16€ - 20€ - 22€
90 min
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El mar: visió d’uns
nens que no l’han
vist mai
De Xavier Bobés
i Alberto Conejero
La promesa es va fer un dia d’hivern de l’any
1936. Antoni Benaiges els va prometre el mar.
L’any 1934, el jove mestre arriba a l’escola i
pocs mesos després paga de la seva butxaca
una impremta i un gramòfon. Des d’aquell
mateix any, els nens i les nenes publiquen
les seves emocions, somnis i pensaments.
El mes de gener de 1936 publiquen El mar.
Visión de unos niños que no lo han visto
nunca. El quadern «conté, en format de
vers, més que de prosa, les expressions dels
escolars de com s’imaginen el mar, les seves
pors i els seus somnis».
El mestre els promet que aquell mateix estiu
els portarà a Catalunya perquè coneguin
el mar. El 25 de juliol de 1936 Benaiges és
afusellat. La promesa del mestre ja no es
podrà complir.

Diumenge 11 de desembre
a les 19h
Fotografia: David Ruano

Aquesta és la història d’una
promesa que no es va poder
complir: la que va fer el jove
mestre català Antoni Benaiges
als seus alumnes de l’escola
rural burgalesa de Bañuelos
de Bureba.
Autoria i Direcció
Xavier Bobés
i Alberto Conejero
Interpretació
Xavier Bobés
i Sergi Torrecilla
Dramatúrgia
Alberto Conejero,
a partir de textos de
les nenes i nens de
l’escola de Bañuelos
de Bureba, del seu
mestre Antoni
Benaiges, Marina
Garcés i Alberto
Conejero.

Espai escènic
Pep Aymerich
Audiovisuals
Albert Coma
Teatre Cal Bolet
Teatre
Anticipada
14€ - 18€ - 20€
Taquilla
16€ - 20€ - 22€
65 min
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El gegant del pi
De Pau Vinyals

Divendres 16 de desembre
a les 20h

Fotografia: Sílvia Poch

En Pau és un home de trenta-tres anys,
l’edat de Crist. S’acaba de comprar un
pis amb la seva dona al barri del Raval
de Barcelona. És feliç amb la seva feina
i la Judit. S’estimen. Es miren amb amor
i tendresa mentre van traient tots els
objectes de les caixes i els col·loquen al
seu lloc: un cartell de Tortell Poltrona, un
electrocardiograma, fotos, fotos de família
feliç, un dinar de Nadal, Setmana Santa, un
salt a la piscina... Recorda com estimava el
seu avi. El seu avi era franquista.

La tribu pot servir per
ajudar-nos mútuament o
per agafar les armes i lluitar
els uns contra els altres.
Direcció
Júlia Barceló
i Pau vinyals
Autoria
i interpretació
Pau Vinyals
Disseny
d’escenografia
i il·luminació:
Judit Colomer
Mascaró
Disseny espai sonor
Arnau Vallvé
Figurinista
Joan Ros

Assessoria
de moviment
Laura Vag
Teatre Cal Bolet
Teatre
Anticipada
16€
Taquilla
18€
80 min

Música | 12

Hirundo Maris
Chants du sud
et du nord

Diumenge 18 de desembre
a les 19h

A través dels cants s’estableixen ponts
subtils on una cançó catalana i una tornada
noruega retroben ritme s i modes en comú,
igual com un romanç noruec i una cançó
sefardita comparteixen la mateixa tonalitat,
o com un romanç català ja parla d’un amor
entre una donzella del mediterrani i un
cavaller del nord.

Un viatge que connecta
la Mediterrània amb el mar
del Nord.

Chants du sud et du nord és un programa
on dues veus, un violí noruec i unes arpes
es posen al servei d’una poesia i una música
que canten a l’amor i al misteri de la vida.
Cançons antigues i modernes s’abracen en
el present, i la tradició ancestral d’explicar
una història cantant amb l’arpa reprèn un
nou camí entre nord i sud en mans de
l’Arianna i en Petter.

Veu, arpa gòtica
i triple arpa italiana
Arianna Savall

Auditori Municipal

Veu, violí Hardanger
i mandolina
Petter Udland
Johansen

Anticipades
18€ - 20€

Guitarra, dobro i veu
Sveinung Lilleheier
Contrabaix i veu
Miquel Àngel Cordero
Percussió i veu
David Mayoral

Música

Taquilla
20€ - 22€
70 min

Música | 13
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75 anys. De cor
nadalenc a polifònica
Polifònica
de Vilafranca

Dilluns 26 de desembre
a les 19h

Concert en commemoració del 75è
aniversari de l’entitat, que va néixer amb
el nom de Cor Nadalenc. Ens oferiran
cançons nadalenques, algunes d’històriques
i d’altres que formen part del repertori
popular i tradicional. Interpretaran també
altres obres que han estat importants en
la seva trajectòria, algunes a capella i altres
amb acompanyament de piano. Finalment,
ens oferiran estrenes mundials fruit de
l’encàrrec que s’ha fet a dones catalanes
compositores per cloure aquest primer
concert dels que es faran per commemorar
l’efemèride.

75è aniversari de la
Polifònica de Vilafranca.

Fotografia: La Fatxenda

Direcció
David Hernández Urpí
Interpretació
Polifònica
de Vilafranca
Piano
Miquel Villalba
Castells

Auditori Municipal
Música
Anticipades
18€ - 20€
Taquilla
20€ - 22€
60 min

Teatre | 14

L’oreneta
De Guillem Clua

Dijous 12 de gener 2023
a les 20h
Fotografia: David Ruano

La senyora Amèlia, una professora de
cant, rep a casa seva un home jove que
vol millorar la seva tècnica vocal per
cantar al memorial de la seva mare, morta
recentment. Ben aviat descobrim que la
cançó triada, L’oreneta, té un significat
especial per als dos personatges, que aniran
desgranant detalls del seu passat.

Una funció d’intensa
càrrega emocional,
un espectacle ple d’amor
i dolor.
Autoria
Guillem Clua
Direcció
Josep Maria Mestres
Intèrpretació
Emma Vilarasau
i Dafnis Balduz
Escenografia
Alessio Meloni

Teatre Cal Bolet
Teatre
Anticipades
18€ - 22€ - 24€
Taquilla
20€ - 24€ - 26€
90 min
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Camerata Penedès

Danses del segle XX.
Els colors de l’arpa
en l’orquestra de corda
L’arpa serà l’encarregada de submergir-nos
en una profunda dualitat entre allò sacre i
allò profà a través de les Deux danses (1904)
del compositor francès Claude Debussy.
Henry Purcell i Eduard Toldrà ens conduiran
a la part final del concert arrodonida per
Apollon Musagète (1928), un ballet d’estil
neoclàssic influenciat per la tradició barroca
francesa de la mà del compositor Igor
Stravinsky. Sara Bitlloch ens acompanya en
aquesta experiència musical conjunta de
nou com a concertino-directora.

Diumenge
29 de gener 2023 a les 19h
Fotografia: Ana Palacios

Camerata Penedès s’endinsa
en el món de les danses del
segle XX a través d’obres
de Henry Purcell, Claude
Debussy, Eduard Toldrà
i Igor Stravinsky.
* Podeu consultar la fitxa artística completa a:
espectacles.vilafranca.cat

Auditori Municipal

Orqu
est
resid ra
ent

Música
Anticipades
20€ - 22€
Taquilla
22€ - 24€
60 min
(sense pausa)
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Venda d’entrades i abonaments
ABONAMENTS

DESCOMPTES

Per adquirir els teus abonaments
VINE 2, VINE 4 i VINE 10, recorda
que tot el procés es fa en línia, però
el bescanvi de les entrades el pots
fer a taquilla de manera anticipada
o per Internet (No es pot bescanviar
el mateix dia de l’espectacle
a taquilles)
Els abonaments no són aplicables
als espectacles familiars.
Consulta el funcionament dels
abonaments a la nostra web:
espectacles.vilafranca.cat
Tots els abonaments caduquen
a finals de juny de 2023.

10% Carnet de Biblioteca* / Socis CineClub Vilafranca* / Alumnes i VxL (CPNL)*
/ Carnet d’Òmnium Cultural*.

VINE 10
100€
10 entrades per 100€. Vine quan
vulguis i amb qui vulguis.
Abonament unipersonal i/o grupal.

VINE 4
55€
4 entrades per 55€. Pots fer-lo
servir de manera individual o en
companyia.
Abonament unipersonal i/o amb 1
acompanyant.

VINE 2
30€

2 espectacles diferents per 30€.
Vine quan vulguis, t’ho posem fàcil.
Tria l’espectacle, el tipus de localitat i la butaca.
Abonament unipersonal.

VINE JOVE
(50% - fins a 30 anys)
Gaudeix de 2 o més espectacles
amb un 50% de descompte.
Tria l’espectacle, el tipus de localitat i la butaca.

VINE CAMERATA
(2 concerts x 20€)
Els 2 concerts de la temporada de
música clàssica de l’Auditori Municipal amb la Camerata Penedès per
només 20€.
(Suposa un estalvi de 26€ calculat
sobre l’import de la venda anticipada a les millors butaques)
Abonament unipersonal.

15% Carnet d’Amic de Cal Bolet i l’Auditori (una entrada per carnet)*
25% Famílies nombroses i/o monoparentals (per a tots els membres) / Joves
fins a 30 anys* / Carnet Jove* / Persones
en atur / Socis del club TRESC (dues
entrades per soci)* / *Grups a partir de 15
persones (amb reserva prèvia al 93 890
04 59) / *Persones jubilades, pensionistes
i majors de 65 anys que no resideixin a
Vilafranca del Penedès.
50% Persones jubilades i pensionistes /
Carnet Blanc Ajuntament de Vilafranca/
Persones amb discapacitat i un acompanyant.
*Aquests descomptes només s’apliquen
a les entrades d’import igual o superior
a 10,35€.
Els descomptes, abonaments i altres
promocions no són acumulables i
només s’aplicaran en la modalitat de
venda anticipada.
RECORDEU
Les entrades amb descompte comprades
per Internet requeriran la presentació de
l’acreditació corresponent per accedir a
la sala. En cas de no poder-ho acreditar,
s’haurà d’abonar la diferència respecte al
preu sense descompte.
CANVIS/ANUL·LACIONS
Una vegada adquirida l’entrada (a taquilla
o per Internet) no podrà ser canviada, ni
se’n podrà retornar l’import. En cas de
cancel·lació de l’esdeveniment, l’organització es compromet a la devolució de
l’import.
La programació pot patir ajornaments,
canvis de dates o anul·lacions. En el cas
que un espectacle s’hagi d’ajornar i reprogramar a una nova data, les persones
que no hi puguin assistir podran sol·licitar
el retorn de l’import de les entrades. Si
l’espectacle se suspèn, es farà el retorn
a totes les persones que disposin d’entrades.
També poden variar els aforaments
d’acord amb les mesures de seguretat
que indiquin les administracions competents. En aquest cas, l’organització es
reserva el dret de reubicar les persones
en altres localitats i si això no és possible,
es retornarà l’import de les entrades.

VENDA
ANTICIPADA
Venda d’entrades i abonaments
dels espectacles de setembre
2022 a gener 2023 per Internet a:
espectacles.vilafranca.cat
(sense recàrrecs ni comissions).
La venda per Internet finalitza 2
hores abans de cada espectacle.

A Cal Bolet a partir
del 15 de setembre
La venda d’entrades dels
espectacles que es realitzaran des
del mes de setembre 2022 fins
al mes de gener 2023, ambdós
mesos inclosos, es farà els dijous
no festius de 18h a 20h a les
taquilles de Cal Bolet.
Els abonaments només es posen
a la venda per Internet

VENDA EL MATEIX
DIA DE LA FUNCIÓ
Una hora abans de cada espectacle
es posaran a la venda les entrades
que hagin quedat disponibles.
Tindran un preu superior al de la
venda anticipada i no s’aplicarà
cap tipus de descompte. El mateix
dia del concert o funció no es
farà venda anticipada d’altres
espectacles.

Aquest protocol de venda està
sotmès als canvis que es puguin
derivar de les instruccions per part
de les autoritats sanitàries.
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Programació
DIA

DATA

HORA

LLOC

ESPECTACLE

GÈNERE

PREU ANTICIPAT

PÀG..

19h

Teatre
Cal Bolet

Immunitat
De Jordi Casanovas

Teatre

18€ / 22€ / 24€

2

Setembre
DG

25/9/22

Octubre
DG

2/10/22

19h

Auditori
Municipal

Camerata Penedès
L’últim alè de Max Bruch

Música

22€ / 24€

3

DG

16/10/22

19h

Auditori
Municipal

Blaumut
Olímpica i Primavera

Música

22€ / 24€

4

DG

23/10/22

19h

Teatre
Cal Bolet

Una noche sin luna
De Juan Diego Botto

Teatre

18€ / 22€ / 24€

5

DV

28/10/22

20h

Auditori
Municipal

Amaia Miranda + Anna Andreu
Concert doble

Música

16€ / 18€

6

Novembre
DV

18/11/22

20h

Teatre
Cal Bolet

El sensespai
Sala Flyhard

Teatre

18€

7

DG

20/11/22

19h

Auditori
Municipal

Las Karamba
Camino así

Música

18€ / 20€

8

DG

27/11/22

19h

Teatre
Cal Bolet

Solo llamé para decirte que te amo
De Nelson Valente

Teatre

14€ / 18€ / 20€

9

Desembre
DG

11/12/22

19h

Teatre
Cal Bolet

El mar: visió d’uns nens que no l’han vist mai
De Xavier Bobés i Alberto Conejero

Teatre

14€ / 18€ / 20€

10

DV

16/12/22

20h

Teatre
Cal Bolet

El gegant del pi
De Pau Vinyals

Teatre

16€

11

DG

18/12/22

19h

Auditori
Municipal

Hirundo Maris
Chants du sud et du nord

Música

18€ / 20€

12

DLL

26/12/22

19h

Auditori
Municipal

75 anys. De cor nadalenc a polifònica.
Polifònica de Vilafranca

Música

18€ / 20€

13

Gener
DJ

12/1/23

20h

Teatre
Cal Bolet

L’oreneta
De Guillem Clua

Teatre

18€ / 22€ / 24€

14

DG

29/1/23

19h

Auditori
Municipal

Camerata Penedès
Danses del segle XX.

Música

20€ / 22€

15
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Informació general
CONDICIONS
D’ACCÉS A LES SALES
Per garantir el bon desenvolupament dels espectacles i el respecte
al públic i als artistes, està reservat
el dret d’admissió.
No es permet l’accés a la sala una
vegada començada la representació ni es retornarà l’import de les
entrades.
És obligatori apagar els telèfons
mòbils i altres aparells electrònics
abans de començar l’espectacle.
No es pot fumar, beure ni menjar a
l’interior de les sales.
No es poden fer fotografies ni enregistraments dels espectacles sense
autorització prèvia.
Als espectacles per a públic adult
està permesa l’entrada de menors
de 16 anys acompanyats d’un adult,
pare/mare, tutor legal o persona
autoritzada i amb el compromís de
respectar el desenvolupament de
l’espectacle. En cas contrari, hauran
de sortir de la sala. Els menors han
d’adquirir la seva entrada excepte
els infants menors de 3 anys, que
poden entrar gratuïtament si seuen
a la falda dels adults. (excepte en els
espectacles en els quals s’especifiqui el contrari).
Es recomana escollir localitats de
fàcil accés per si els calgués sortir
de la sala.

ARA EL TEATRE CAL
BOLET I L’AUDITORI
MUNICIPAL DE
VILAFRANCA MÉS
SOSTENIBLES!
Ja no cal imprimir les entrades
comprades per Internet.
Podrem llegir el codi de barres
directament del teu mòbil quan
arribis al teatre.

ACCESSIBILITAT
El Teatre Municipal Cal Bolet i
l’Auditori Municipal estan adaptats
per a l’accés de persones amb
mobilitat reduïda. Disposem de
seients reservats per a aquestes
persones.
Tots dos equipaments disposen
d’alçadors per als infants. Cal
demanar-los al personal de sala.

APROPA CULTURA
UNA PORTA A LA
INCLUSIÓ
El programa Apropa Cutura
vetlla perquè les persones en
risc d’exclusió social no pateixin
exclusió cultural.
Al teatre Cal Bolet i l’Auditori
Municipal treballem amb
Apropa Cultura perquè tota
la ciutadania tingui accés als
equipaments culturals municipals.
És una iniciativa que uneix teatres,
auditoris i museus amb les entitats
del sector social per posar la cultura
a l’abast de tothom.
Per consultar la disponibilitat de
places als espectacles i els preus
especials:
www.apropacultura.cat
93 890 04 59
apropacultura@vilafranca.cat

ALTRES PROGRAMACIONS
DE LA VILA
Teatre Casal
www.teatrecasal.com
Jazz Club Vilafranca
www.jazzclubvilafranca.cat
MUSiCVEU Festival
www.musicveu.cat
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Abonaments

Més informació
a la pàg. 16

Només per Internet a

ABONAMENT

SEAT
ROW

07

SEC

23
07

ROW
SEC

01
03

HALL
SEAT

23
07

ROW
SEC

01
03

VINE 2

HALL

ABONAMENT

23

VINE 4

SEAT

ABONAMENT

SEAT

HALL

01

VINE 10

03

ABONAMENT

23

espectacles.vilafranca.cat

ROW

07

SEC

03

HALL

23

ABONAMENT

SEAT

(fins a 30 anys)

01

VINE JOVE
ROW

07

SEC

03

HALL

01

VINE
CAMERATA

10 entrades per 100€. Compra el teu VINE 10
i escull els espectacles quan tu vulguis.
Pots fer-lo servir de manera individual o en grup.
Pots seleccionar entrades de qualsevol espectacle
que vulguis venir a veure (si n’hi ha de disponibles)
i se’t restaran del teu abonament VINE 10. Tot el
procés en línia! I recorda, pots fer-lo servir de
manera individual i/o grupal. Vàlid fins a finals
de juny de 2023.
4 entrades per 55€. Pots fer-lo servir de
manera individual o en companyia.
Abonament unipersonal i/o amb 1
acompanyant. Vàlid fins a finals de juny
de 2023.

2 espectacles diferents per 30€. Si vols repetir,
t’ho posem fàcil. Tria l’espectacle, el tipus de
localitat i la butaca. Abonament unipersonal.
Vàlid fins a finals de juny de 2023.

Gaudeix de 2 o més espectacles dels que
estan a la venda al 50% de descompte.
Tria els espectacles, el tipus de localitat
i la butaca.

Els 2 concerts de la temporada de música clàssica de l’Auditori Municipal amb la
Camerata Penedès per només 20€. (Suposa
un estalvi de 26€ calculat sobre l’import de
la venda anticipada a les millors butaques)
Abonament unipersonal.
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COM ARRIBAR-HI

ADRECES

EN TREN

Teatre Municipal Cal Bolet

Informació general

Carrer de Cal Bolet, 3
(Centre Vila)
Tel. 93 890 41 33
calbolet@vilafranca.cat
P Saba Plaça Penedès

Ajuntament de Vilafranca
Servei de Cultura
Carrer de l’Escorxador 19-21
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 04 59
espectacles.vilafranca.cat
espectacles@vilafranca.cat

Rodalies R4
Manresa - Sant Vicenç de Calders
Rodalies R2 (enllaç amb R4)
Granollers Centre - Sant Vicenç
de Calders

Auditori Municipal
EN BUS

Avda. Catalunya, 15
(Zona Esportiva)
Tel. 93 817 53 29
auditori@vilafranca.cat
P Gratuït al costat de l’Auditori
P Bicicletes

Hispano Igualadina
Vilafranca – Barcelona
Autocars Plana
Vilafranca – Poblacions del Garraf

Segueix-nos a:
@espectaclesvila

Autocars del Penedès
Vilafranca – Poblacions del Penedès
EN COTXE
Autopista
AP7 / N-340 / C-15
Sortides Vilafranca:
Teatre Cal Bolet
Situat al Centre Vila

AD
A

Auditori Municipal
Situat a la Zona Esportiva
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Edita:
Ajuntament
de Vilafranca
del Penedès
Disseny gràfic:
Blou and Rooi
Txell Calvo
Ana Solanas

MÉS INFORMACIÓ

espectacles.vilafranca.cat
SEGUEIX-NOS

@espectaclesvila
El Teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal se sumen
al programa d’inclusió social Apropa Cultura
amb avantatges especials per a col·lectius
en risc d’exclusió social.
Més informació: www.apropacultura.cat

Organitza

El Teatre Municipal Cal Bolet i l’Auditori
Municipal reben el suport de

