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Ens complau presentar-vos una nova temporada plena
d’activitat i d’il·lusions en el marc del nostre Teatre Auditori, que enguany compleix ja 15 anys!, i fer-vos-en partícips
a tots aquells que sou amants de l’art, la música, la cultura
i dels espectacles en general. Des de la regidoria de Cultura
s’ha treballat per tal d’oferir-vos amb passió, entreteniment i diversió un conjunt de sessions per a totes les edats
que tenen com a comú denominador un dels equipaments més emblemàtics del nostre municipi.

Pere Granados
Alcalde de Salou

M. José Rodríguez
Andrades
Regidora de Cultura

La nova programació que omplirà els propers mesos
d’activitat el Teatre Auditori (TAS) conté un ventall de
propostes imaginatives i renovades que busquen fer-se un
lloc entre tots vosaltres. Volem acostar els noms de moda
a casa nostra i conformar una programació que busca fer
més gran el nostre municipi i dinamitzar aquest equipament on tots nosaltres som espectadors però també, en
part, protagonistes i on podem viure grans ocasions.
Monòlegs, sessions golfes d’humor, il·lusionisme, teatre,
espectacles infantils, música o jornades de cant coral són
alguns dels ingredients que trobareu en aquest llibre.
Nosaltres, des de l’administració, no defallim per donar
una estabilitat a aquesta programació, però ara us toca a
vosaltres acostar-vos-hi i gaudir-ne des del pati de
butaques. Esperem que la nova programació i les pinzellades culturals i artístiques que us proposem aconsegueixin
mobilitzar el màxim nombre de persones. De ben segur
que ens veurem pel TAS!

Que comenci la funció!

TEATRE

Dissabte, 8 d’abril

TAS017

AVUI
NO SOPEM
La Maria Teresa i en Vicenç són un matrimoni de classe
mitjana resident a Barcelona. Estan jubilats i fa temps
que es plantegen marxar de la ciutat i anar a viure a la
masia del poble, però mai s’acaben de decidir. Per què?
Una ﬁlla de gairebé quaranta anys que encara viu amb
ells i un ﬁll amb cara de pocs amics els ho impedeixen...
Autors: Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez
Direcció: Pep Anton Gómez
Repartiment: Jordi Banacolocha, Maife Gil, David Bagés,
Susanna Garachana, Mercè Martínez

Hora: 22 h
Preu: 18€ anticipada (Més despeses de gestió)
20€ a taquilla (Més despeses de gestió)
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Una comèdia de primer nivell

MONÒLEG

Divendres, 28 d’abril

TAS017

DANI MATEO
El polifacètic Dani Mateo omplirà d’humor l’escenari del
Teatre Auditori de Salou amb l’espectacle “Dani Mateo
Desencadenado”. Torna als escenaris amb un monòleg en
el qual repassa els seus 10 anys en el món de l’humor.
Com va dir un savi “ Qui intenta viure sense treballar és
un idiota, però qui ho aconsegueix és un geni”. Aneu a
veure’l, mal no pot fer...

Hora: 22 h
Preu: 18€ anticipada (Més despeses de gestió)
20€ a taquilla (Més despeses de gestió)
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Un fart de riure

CONCERT

Dissabte, 10 de juny

TAS017

BUSTAMANTE,
AMOR DE LOS DOS
Prepara't per gaudir de la bona música, perquè aquest 2017
ens porta el Bustamante més viatger i transoceànic amb
l'edició d'aquest "Amor de los dos". Perquè Bustamante es
disposa amb ell a robar-te el cor amb les més belles històries
d'amor cantat que mai hagin arribat des de Mèxic i amb els
seus èxits de sempre

Hora: 22 h
Preu: De ﬁla 1 a ﬁla 9: 35€ (Més despeses de gestió)
De ﬁla 10 a ﬁla 19: 30€ (Més despeses de gestió)
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Un mar de sospirs

Dissabte, 13 de maig

TAS017

TEATRE LOCAL

Canta Grans a Salou

UNA NIT
A L’ÒPERA
I A LA
SARSUELA!

Amb el suport de l’Ajuntament de Salou i l’Auditori de Barcelona, la Coral
Eixàrcia de Salou, aposta per dur a terme aquest projecte amb la voluntat
d’aconseguir que totes les corals de gent gran de Salou i poblacions veïnes,
així com les persones grans a títol individual, tinguin l’oportunitat de veure’s
involucrades en una activitat on aprofundir en els valors de la música de la
mà de músics professionals i directors musicals amb una llarga trajectòria al
món coral.
19 h / Preu: 5 €. La recaptació anirà destinada a entitats benèﬁques del municipi.

Dissabte, 20 de maig

TAS017

AMIST@T, del Cor Jove Vila de Salou
Busquem la nostra identitat a partir de la música, compartint vivències amb
els que ens envolten. Un espectacle basat en un repertori de música pop
actual en el qual un grup de joves expliquen les seves emocions cantant i
aconsegueixen convertir el "tu" i el "jo" en "nosaltres", en AMIST@T.
Direcció escènica: Joan Gibert Artze Direcció musical: Rosa Sanahuja
19 h / Espectacle gratuït
10

TEATRE LOCAL

Dissabte, 3 de juny

TAS017

LA CUBANA
CATALANA
de Jesús M.
Zambrano
És una comèdia musical on es fa un recorregut a la història de les
havaneres, al mateix temps que es narren algunes històries de viatgers
imaginaris, que a la recerca de fortuna, amor, nova vida i esperances
partien d’un o un altre per trobar ports, moltes vegades incerts.
21 h / Preu: 5 € anticipada i 7 € a taquilla
La recaptació anirà a favor de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Salou.

Divendres, 30 de juny

TAS017

LA VERDAD
DEL AMOR
Teatre
Bambolines
de Salou
És una il·lusió, passió, amor, desamor, desavinences, disgustos i humor.
Totes les escenes s’interpretaran a través d’esqueixos i cançons, on es
reﬂectirà que és: LA VERDAD DEL AMOR.
Concert il·lustrat per Toni Romera. Amb la col·laboració de Sílvia Gambino
i Jaime Borromeo.
21.30 h / Preu: De la ﬁla 1 a la ﬁla 9: 15 € - De la ﬁla 10 a la ﬁla 19: 10 €
A favor de la Creu Roja.
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SESSIONS
GOLFES D’HUMOR
Sala Europa del Teatre Auditori de Salou / 23 h
Aforament limitat

GRATUÏT

JOSE
CAMPOY
20 d'abril

TOMÁS
GARCÍA
18 de maig

LUIS
LARRODERA
15 de juny

Dissabte, 29 d’abril · 18h

EL LLOP I LES SET
CABRETES

Espectacle musical familiar del
clàssic dels Germans Grimm

El preu dels espectacles és
de 3 €. Preu Xic’s 2 €.
És imprescindible presentar
el carnet Xic’s per realitzar
el descompte.
14

“Obriu, obriu cabretes, la mare és aquí.
Obriu sense por, soc la mare i no el Sr.
Llop...” Aquesta és la contrasenya que la
Sra. Cabra ha de dir a les set cabretes
cada cop que arriba a casa i els ha
d’ensenyar la pota per sota de la porta.
Aconseguirà el Sr. Llop menjar-se les set
cabretes? Segur que amb la vostra ajuda
tot acabarà bé i tots acabaran sent amics!

Dissabte, 6 de maig · 18h

Diumenge, 18 de juny · 12h

DRAPS

MELANIE
AMAZING

Espectacle de titelles pensat
per als més menuts

Una hora plena de màgia, humor
i música per no parar de riure

El protagonista de la història, un
titella fet de drap, gaudeix de la seva
monotonia. Viu dins d’una cova i té
un petit jardí. Un dia hi troba una dent
de lleó ﬂorida que accidentalment hi
ha crescut. Serà tota una aventura per
al personatge emprendre aquest viatge
en busca d’un bon lloc on la dent de lleó
pugui tornar a arrelar.

La Melanie és de les poques noies
il·lusionistes del nostre país i ens porta el
seu espectacle femení que ens farà
veure la màgia com mai s’ha vist:
Amazing, un espectacle que compta
amb la direcció del Mag Lari i que
reivindica el paper de la dona dintre del
món de la màgia.
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JORNADES DE CANT CORAL

Dijous, 4 de maig

TAS017

Corals Escolars
17.30 h · Teatre Auditori de Salou
Diumenge, 28 de maig

TAS017

Corals de Salou
12 h · Església de Sant Jordi (Cap Salou)
Amb l’actuació del Coro Vasco Ama-lur, Coral
Eixàrcia, Coral Alborada i la coral convidada
Orfeó Gandesà.

Diumenge, 4 de juny

TAS017

Corals de l’Escola de Música
18 h · Teatre Auditori de Salou
TIME LAPSE amb la participació de tots els
cors de l'EMMS: Cor d'A. Bàsic, Cor Infantil,
Cor Mitjà, Cor de Pares i Mares de L'EMMS,
Cor Duorum. I com a cor convidat, el Cor Jove
de Begues.

16

VENDA D’ENTRADES

LES ENTRADES ES PODEN ADQUIRIR

A la taquilla del teatre, situada al c.Advocat Gallego, 2 de Salou.
Telèfon 977 30 92 17.
Entrada anticipada:
Abans del dia de l’espectacle, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h,
i dimecres de 17 a 20 h, excepte festius.
Entrada a taquilla:
Venda d’entrades dues hores abans de l’espectacle.
La programació infantil 1 hora abans de l’espectacle.
En línia:
Podeu adquirir les entrades a la xarxa Ticketmaster.

CONDICIONS DE VENDA DE LOCALITATS

La taquilla no admetrà devolucions o canvis d’entrades, per
tant, cal que comproveu que la data i la localitat de les
entrades que heu adquirit siguin correctes.

RECORDEU:

· L’accés del públic comença 30 minuts abans de l’hora d’inici dels
espectacles que començaran puntualment a l’hora anunciada.
· Un cop iniciada l’actuació no es permetrà l’accés al teatre per evitar
molèsties als espectadors i artistes.
· No es permetrà fer enregistraments o gravacions de les obres
programades, ni fer-ne fotograﬁes o realitzar-ne ﬁlmacions sense
autorització expressa de l’Ajuntament o teatre.
· Per tal de no distreure l’atenció del públic i artistes, es prega als
espectadors que s’assegurin que el seu rellotge, telèfon mòbil o
altres aparells no emetran senyals acústics durant l’espectacle.
· Cal conservar l’entrada ﬁns a la sortida del recinte.
· L’organització es reserva el dret de variar qualsevol acte del programa, sempre i quan la causa sigui imputable a raons alienes.
· Reservat el dret d’admissió.
17

RESUM DE LA PROGRAMACIÓ

8 d’abril
Teatre: Avui no sopem
22 h · Teatre Auditori de Salou

20 d’abril
Sessió golfa: Jose Campoy
23h · Sala Europa del TAS

28 d’abril
Monòleg: Dani Mateo

22 h · Teatre Auditori de Salou

29 d’abril
Espectacle infantil: El llop i les set cabretes
18 h · Teatre Auditori de Salou

4 de maig
Jornades de cant coral: Corals escolars
17.30 · Teatre Auditori de Salou

6 de maig
Espectacle infantil: Draps

18 h · Teatre Auditori de Salou

13 de maig
Canta Grans a Salou
19 h · Teatre Auditori de Salou

18 de maig
Sessió golfa: Tomás García
23h · Sala Europa del TAS
18

20 de maig
AMIST@T, Cor Jove Vila de Salou
19 h · Teatre Auditori de Salou

28 de maig
Jornades de cant coral: Corals de Salou
12 h · Església de Sant Jordi

3 de juny
La cubana catalana

21 h · Teatre Auditori de Salou

4 de juny
Jornades de cant coral: Corals de l’Escola de Música
18 h · Teatre Auditori de Salou

10 de juny
Concert: Bustamante

22 h · Teatre Auditori de Salou

15 de juny
Sessió golfa: Luis Larrodera
23h · Sala Europa del TAS

18 de juny
Espectacle infantil: Melanie Amazing
12 h · Teatre Auditori de Salou

30 de juny
La verdad del amor

21.30 h · Teatre Auditori de Salou

Entra a les nostres xarxes socials, segueix-nos i
comparteix la programació del TAS, i rebràs tota la
informació del teatre, sortejos, promocions i molt més.
Facebook: www.facebook.com/SalouculturaiFestes
Instagram: @salou_cultura_i_festes

www.salou.cat

