d’
ab
On vas, M
oby
Di

ck?
D

iu m
en
ge

3

ril

Vilafranca del Penedès
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Fotografia: Elisabeth Miquel

Fotografia: Diego Espada

Diumenge 6 de febrer
a les 12h

Diumenge 6 de març
a les 12h

Valentina
Quàntica

HATS

Cia. Anna Roca

Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Clown
Durada 60 min
Preu 6€
Recomanat a partir de 3 anys

Gènere Teatre
Durada 50 min
Preu 6€
Recomanat a partir de 5 anys
Per què, si vivim en una societat que procura
per la igualtat d’homes i dones, hi ha tan
poques científiques reconegudes?
Per què tenim tantes curiositats sense
resposta?
Per què és tan fascinant el món en el que
vivim!?
Si vols resoldre aquestes qüestions, si
tens curiositat o simplement tens ganes
de descobrir allò que li passa pel cap a la
Valentina, entra al seu laboratori i deixa’t
sorprendre.
Perquè un espectacle pot ensenyar-te més
coses de les que creus!
Veure fitxa artística completa a la web:
espectacles.vilafranca.cat

Organitza
La Xarxa

Cia. El Clown Jam

Una vida acomodada o una vida somiada?
Surt de la teva zona de confort, aparca la
monotonia, la rutina i lluita pels teus somnis
perquè la possibilitat de realitzar-los és el que fa
que la vida tingui sentit. Que la por de fracassar
no t’aturi! Pensa, crea i atreveix-te!
JAM aconsegueix transmetre’ns aquest
dilema d’una manera entranyable, divertida i
encisadora. Amb un estil personal marca de la
casa, teixeix la que ha estat fins al moment la
seva creació més personal.

Fitxa artística:
Direcció Jaume Jové JAM
Interpretació Jaume Jové JAM
Escenografia Joan Pena
Confecció vestuari Goretti Herrero
Música Francesc Moreno
Edició sonora Virgínia Borràs
Vídeo Felix Betzenbichler
Organitza
La Xarxa

Fotografia: Ismael Boldu

Fotografia: Xavi Cortina

Diumenge 20 de març
a les 10.30h i 12h

Diumenge 3 d’abril
a les 12h

Musicals pels
més menuts

On vas,
Moby Dick?

Lloc Auditori Municipal

Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Música
Durada 45 min aprox
Preu 6€

Gènere Titelles
Durada 45 min aprox
Preu 6€
Recomanat de 3 a 8 anys

Cia. Concerts pels més
menuts

(Els menors de 3 anys també han d’adquirir entrada)

Recomanat de 0 a 5 anys
Els nadons són persones amb el màxim
potencial d’audició i com tothom, necessiten
escoltar varietat de sons i timbres de qualitat,
estructures riques, estils diversos, harmonies
diferents, etcètera. Però quan tenen
l’oportunitat d’anar a un concert?

Cia. Centre de titelles
de Lleida

A en Tim li agrada molt veure el mar. Per això,
sempre que pot, visita la seva àvia al poble de
pescadors on ella viu.
Allí coneixerà la Kalin, una nena de la seva edat
que li explicarà la història de la Moby Dick.

Volem que aquest concert sigui una
experiència de proximitat, per això els músics
i els espectadors es fondran en un mateix
espai. Aquesta disposició on els músics estan
envoltats pel públic, permet als infants sentirse immersos dins l’espectacle, formar-ne part.

Tot jugant i fent volar la imaginació, en Tim i la
Kalin reviuran les aventures de la gran balena
blanca per lliurar-se dels arpons del capità
Ahab i seguir nedant lliure pels set mars.

Molts nens i nenes segurament han quedat
bocabadats davant dels colors brillants d’El
mag d’Oz i deuen haver ballat amb la cançó
Camí de rajoles grogues, un dels títols més
populars d’un gènere, el musical, que agrada
a tothom, a grans i petits.

Veure fitxa artística completa a la web:
espectacles.vilafranca.cat

Veure fitxa artística completa a la web:
espectacles.vilafranca.cat

Organitza
Ajuntament de Vilafranca.
Regidoria de Cultura

Organitza
La Xarxa

Com
a casa

Diumenge 1 de maig
a les 18h

Diumenge 8 de maig
a les 12h

L’Ombra d’en
Peter Pan

La Tupinamburga
i el món màgic de
les plantes

Cia. Som-hi Dansa

Lloc Teatre Municipal Cal Bolet
Gènere Dansa
Durada 65 min
Preu 10€
Recomanat a partir de 5 anys
L’ombra d’en Peter Pan és un espectacle
d’aventures i dansa per a tota la família, basat
en el personatge de Peter Pan, el concepte
de la seva ombra i l’inici de la seva enemistat
amb el capità James Garfi al País de Mai Més.
12 ballarins a escena que, amb l’ajuda d’un
narrador molt especial, ens faran volar
fins al País de Mai Més amb una banda
sonora, una escenografia i unes projeccions
espectaculars!
Veure fitxa artística completa a la web:
espectacles.vilafranca.cat
Espectacle inclòs dins del Festival
Dansòmetre

Organitza
Ajuntament de Vilafranca.
Regidoria de Cultura

Cia. Lletres màgiques
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet
Gènere Teatre
Durada 50 min aprox
Preu 6€
Recomanat a partir de 5 anys
El follet Joan i la remeiera Tupinamburga
t’acompanyen a descobrir el món de les plantes remeieres.
Així coneixerem alguns personatges de la
tradició popular: follets, nimfes, fades, bruixes
bones, sàtirs...
Fitxa artística:
Autoria Roser Serra Medina
Interpretació Roser Serra Medina
i Mireia Sanabria Torres
Direcció Toni Regueiro Nin
Escenografia Antònia Bonell i Jordi Gibert
Música Maria Sanabra
Vestuari Mimar Creations
Adaptació del text Toni Regueiro Nin,
Clara Cols i Roser Serra

Organitza
La Xarxa

Antònia Bonell

Fotografia: Maria Olmos

Com
a casa

Fotografia: Marta Pich

Protocol de seguretat
i prevenció de la COVID-19
D’acord amb la normativa vigent, el
Teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal
de Vilafranca us demana que seguiu
aquestes mesures de seguretat:
Ús obligatori de la mascareta
durant tot l’espectacle
Netegeu-vos les mans amb gel
hidroalcohòlic
Mantingueu la distància de seguretat

Dimarts, dimecres i dijous
24, 25 i 26 de maig
a les 17.30h

Arribeu 30 minuts abans de
l’inici de l’espectacle

Cantània 2022:
Clara,l’art per dins

Porteu l’entrada al mòbil
Seieu a la butaca assignada
No està permès l’accés als equipaments amb símptomes
compatibles amb la COVID-19

Lloc Auditori Municipal
Gènere Música
Durada 50 min
Preu 6€
Recomanat a partir de 8 anys
Després de passar quinze dies a casa la seva
àvia Blanca —dues setmanes fantàstiques en
què s’ho han passat la mar de bé fent tota
mena de coses—, la Clara espera avorrida
que la seva mare la vingui a buscar. Però
abans, totes dues tindran temps de viure una
altra peripècia. A les golfes l’àvia Blanca hi té
guardat un marc enorme sense cap quadre, i
proposa a la seva neta que travessin el marc…
D’aquesta manera, la Clara i la Blanca
començaran una última aventura, aquesta
vegada dins de les obres d’art, un món màgic
i meravellós on s’alteren les distàncies i el
temps corre a una altra velocitat.
Fitxa artística:
Direcció Elisenda Carrasco, Oriol Castanyer
i Montserrat Meneses
Autoria Josep Maria Guix , Jordi Llavina
i Marc Donat
Organitza
Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Regidoria de Cultura

El Teatre Cal Bolet i l’Auditori
de Vilafranca són espais segurs:

✔

Aforament del 70% amb la separació d’una butaca entre grups de
compra. Aquesta mesura queda
subjecte a possibles canvis segons
la normativa vigent en el moment
de l’espectacle

✔

Gel hidroalcohòlic en diferents
punts de les instal·lacions

✔

El personal compta amb equips
de protecció i ha rebut formació
dels protocols d’actuació

✔

Entrada i sortida dels espectacles
de manera esglaonada

✔

Es recomana la compra per Internet

✔

Funcionament de les unitats de
climatització amb aire exterior
*El Teatre Cal Bolet i l’Auditori
Municipal s’adapten constantment
a les mesures establertes per
les autoritats sanitàries

Informació
pràctica
Entrades
Preu únic de les entrades dels espectacles: 6€
(sempre que no s’indiqui un preu diferent a la
fitxa de cada espectacle).
Els infants menors de 3 anys poden entrar
gratuïtament si seuen a la falda dels adults.
(excepte en el concert Musicals pels més
menuts, que hauran d’adquirir entrada)

Venda anticipada
PER INTERNET A PARTIR DEL 18 DE
DESEMBRE a: espectacles.vilafranca.cat
Sense recàrrecs ni comissions!

Venda d’entrades el dia
de la funció o el concert
Les entrades que hagin quedat disponibles es
venen des d’una hora abans de cada funció o
concert a la taquilla i no s’aplica cap tipus de
descompte.
El dia de cada espectacle no es venen entrades
anticipades per a altres representacions.

Descomptes
Famílies nombroses i/o monoparentals:
25% (per a tots els membres).
Persones en atur: 25%.

La venda per Internet finalitza 2 hores abans de
l’inici de cada espectacle.

Persones amb discapacitat i un acompanyant:
50%.

A CAL BOLET A PARTIR DEL 23 DE DESEMBRE,
cada dijous no festiu de 18h a 20h

Persones jubilades i pensionistes que resideixin
a Vilafranca del Penedès i Carnet Blanc de
l’Ajuntament de Vilafranca: 50%.

Venda per trams
Els espectacles programats durant els mesos
de març, abril i maig es posaran a la venda
un mes abans de la seva representació o
concert. Aquest protocol de venda està
sotmès als canvis que es puguin derivar de les
instruccions de les autoritats sanitàries.

Els descomptes, abonaments i altres promocions no són
acumulables. Per adquirir entrades amb descompte a
taquilla cal presentar el document acreditatiu en el moment
de comprar-les. 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
normal.
La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis
posteriors a la seva publicació (Gener de 2022)

Tots els canvis en la programació es
comunicaran a la nostra pàgina web.
Visiteu-la amb antelació al dia de la funció
o el concert.
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Teatre Municipal
Cal Bolet
C. de Cal Bolet, 3
Tel. 93 890 41 33			
calbolet@vilafranca.org

Auditori Municipal
Avda. Catalunya, 15
Tel. 93 817 53 29
auditori@vilafranca.org
Aparcament gratuït al costat de l’Auditori.

Més Informació
www.laxarxavilafranca.cat
espectacles.vilafranca.cat

Contacte
laxarxa@laxarxavilafranca.cat
espectacles@vilafranca.cat
Tel. 93 890 04 59

Segueix-nos
@espectaclesvila

at

Ara el teatre
Cal Bolet
i l’Auditori
Municipal
de Vilafranca
més sostenibles!
Tens a les mans un llibret amb tota la
informació en paper reciclat.
Ja no cal imprimir les entrades
comprades per Internet. Podrem
llegir el codi de barres directament
del teu mòbil.
Estalviaràs tinta, paper i serà gairebé
impossible que les perdis!

IPAL I MUNIC
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Vilafranca del Penedès

Temporada
d’espectacles
familiars
febrer - juny 2022
Diumenge 6 de febrer 12h

Diumenge 1 de maig 18h

Valentina
Quàntica

L’Ombra d’en
Peter Pan

Cia. Anna Roca

Cia. Som-hi Dansa

Teatre a Cal Bolet

Dansa a Cal Bolet

Diumenge 6 de març 12h

Diumenge 8 de maig 12h

HATS

La Tupinamburga
i el món màgic de
les plantes

Cia. El Clown Jam
Clown a Cal Bolet

De Roser Serra

Diumenge 20 de març 10.30h i 12h

Adaptada per: Toni Regueiro
Nin, Clara Cols i Roser Serra

Musicals pels
més menuts

Teatre a Cal Bolet

Cia. Concerts pels més menuts

Diumenge 3 d’abril 12h

On vas,
Moby Dick?
Cia. Centre de titelles
de Lleida

Dimarts, dimecres i dijous 24, 25 i 26
de maig 17.30h

Cantània 2022:
Clara, l’art per dins
Autoria: Josep Maria Guix,
Jordi Llavina i Marc Donat
Música a l’Auditori

✁

Música a l’Auditori

Titelles a Cal Bolet
Organitza

Amb el suport de
Paper
reciclat

