
AMB EL SUPORT DE:

COL·LABOREN:

TEMPORADA 
2019-20 
d’octubre a desembre

Venda d’entrades i abonaments a partir del 17 d’octubre a les 16 h. 
Més informació a www.argentona.cat

culturaifestes.argentona



Pep Tosar aconsegueix fusionar teatre, música 
i ball amb un nivell artístic tal que l'Univers del 
poeta se'ns obre amb tota la seva bellesa i força, 
mostrant-nos també aspectes desconeguts del 
poeta. Amb artistes de primera línia, com Rycardo 
Moreno a la guitarra i José Maldonado com a ba-
llarí, la vida i art de Federico Garcia Lorca reneixen 
en un espectacle ple d’art i emoció.

Rent, Hairspray, Sister act, Lion king...us sonen 
aquests títols? Per celebrar els seus 10 anys, l’Ar-
gentona Cor de Gòspel ha volgut fer un homenat-
ge a la música gòspel que ha sonat dins les grans 
històries dels musicals. Temes que haureu escoltat 
de ben segur, passats per la sonoritat del gòspel. 
Un espectacle perquè gaudeixi tota la família, que 
us farà vibrar i emocionar!

En aquest tradicional Concert de Nadal ens torna 
a visitar la Big Band Jazz Maresme. Acompanya-
da d’un convidat de luxe, l’emblemàtic cantant i 
artista polifacètic Erwyn Seerutton. Seerutton és 
molt conegut en l’entorn de la música gòspel i del 
kreol, una de les llengües sorgides en els temps 
del tràfic d’esclaus.

VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS

Les entrades i abonaments es poden adquirir: 
• A la web de municipal www.argentona.cat a partir de les 16 h del dijous 17 

d’octubre. 
• A l’Ajuntament d’Argentona, a partir de les 16 h del dijous 17 d’octubre i, en 

endavant, en horari d’atenció al públic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 
• A la taquilla de La Sala, a la plaça Nova d’Argentona, des d’1 hora  abans de 

l’espectacle,  sempre que no s’hagin esgotat en venda anticipada. 
• Les entrades es poden portar al telèfon mòbil o dispositius similars.
• No s’admetran devolucions d’entrades.
• L’únic requisit per adquirir un abonament és fer la compra d’entrades pels 3 

espectacles oferts de temporada.

Més informació sobre entrades, abonaments, descomptes a la web municipal: 
www.argentona.cat 

... FEM UN PA AMB TEATRE

La mateixa nit de l’espectacle, amb l’adquisició de l’entrada, teniu l’opció d’obtenir 
descomptes i promocions molt interessants en els restaurants d’Argentona que 
trobareu a continuació. Un cop tingueu l’entrada, truqueu al restaurant amb 
antelació per consultar l’oferta i fer la reserva.

Restaurant Sant Jaume
C. de Sant Jaume, 18
Tel. 937 970 001

Atahualpa
Ctra.Vilassar, 16
Tel. 696 450 837

La Nova Fonda
C. Gran, 28
Tel. 937 074 078

El tastet del Casino
Plaça Ballot, 13
Tel. 680 114 302

Can Baladia 
Avda. Baró de Viver,56
Tel. 611 183 171

Bar Avenida
Av. Puig i Cadafalch, 44
Tel. 937 971 652

Can Raimi
Urb. Can Raimí, 8
Tel. 652 374 098

Pizzeria Burriac
C. Gran, 19
Tel.937 972 969

Concert
de Nadal

Una comèdia sobre les mentides, les il·lusions i 
l’educació que rebem des de ben petits. El que 
havia de ser una vetllada de festa i il·lusió es con-
vertirà en una batalla entre germanes, parelles 
i cunyats, d’on hi emergiran mentides, veritats i 
secrets inconfessables. Lapònia, una comèdia bri-
llant sobre la veritat i la mentida.

El grup del sempre original Joan Pons ens porten 
els temes del seu últim disc Energia Fosca, on el 
pop, el folk i una psicodèlia rítmitca i intimista es 
barregen creant una música que toca la sensibili-
tat i l’ànima amb harmonies màgiques. 

Des de sempre els pallassos de la seva 
familia van ser els reis de la pista. Els pa-
llassos principals d’un dels millors circs 
del moment. Eren el número estrella 
de l’espectacle. Ara ells són l’espec-
tacle. Molts anys després només que-
den aquests dos pallassos. Ells fan tots 
els papers, acròbates, mossos de pista, 
equilibristes, acomodadors...

Viurem el viatge d’una petita espora que 
té una missio, complir el desig de la Yuri. 
Un viatge a través del vent, ple d’aven-
tures i situacions en les què trobarem les 
respostes a totes aquestes preguntes… 
o no! Un espectacle visual, poètic i inno-
vador, on la dansa, la música en directe i 
la tecnologia ens convidaran a volar per 
un món fantàstic, màgic i absurd.

Divendres, 25 d’octubre | 20.30 h
17 € taquilla | 13 € anticipada | 10 € abonament
90 minuts

Dissabte, 23 de novembre | 19.30 h
5 € públic general | 3 € infants fins a 14 anys
75 minuts

Divendres, 13 de desembre | 20.30 h
4 € taquilla i anticipada
90 minuts

Divendres 6 de desembre | 20.30 h
17 € taquilla | 13 € anticipada | 10 € abonament
75 minuts

Divendres, 15 de novembre | 20.30 h
10 € taquilla | 7,5 € anticipada | 6 € abonament
90 minuts

Diumenge, 3 de novembre | 18 h  
7 € | 6 € carnet família nombrosa o monoparental
50 minuts

Diumenge, 1 de desembre | 18 h  
7 € | 6 € carnet família nombrosa o monoparental
50 minuts

FEDERICO GARCÍA GÒSPEL & MUSICALS

PROGRAMACIÓ DE  LA XARXA D’ESPECTACLES

LAPÒNIA

ENERGIA FOSCA ERWYN SEERUTTO

LA BELLA TOUR BLOWING

TEATRE, MÚSICA I DANSA MÚSICA GÒSPEL

MÚSICA JAZZ

CLOWN I CIRC DANSA

TEATRE COMÈDIA

MÚSICA POP FOLK 

EL PETIT DE CAL ERIL BIG BAND JAZZ MARESME 

PREMI MIN DE LA MÚSICA INDEPENDENT AL MILLOR DISC EN CATALÀ DEL 2018.   L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇOS I SERVEIS ARGENTONA ES MOU ENS CONVIDARÀ A UNA COPA DE CAVA SOLIDÀRIA 

I TOT L’IMPORT DE LA TAQUILLA ES DESTINARÀ ÍNTEGRAMENT A LA MARATÓ DE TV3. 

TEMPORADA 
2019-20 

d’octubre a desembre

Taquilla Anticipada 25% 1 Abonament 40% 2

Federico Garcia 25 d’octubre 17 € 13 € 10 €

El Petit de Cal Eril 15 de novembre 10 € 7.5 € 6 €

Lapònia 6 de desembre 17 € 13 € 10 €

La Bella Tour 3 de novembre 7/6€ 6€ -

Blowing 1 de desembre 7/6€ 6€ -

Gòspel & Musicals 23 de novembre 5/3 € 3 5/3 € -

Concert de Nadal 13 de desembre 4 € 4 € -

1. Descompte aplicable als actes de Temporada 2018 – 2019 (octubre - desembre de 2018).
2. Compra dels 3 espectacles.
3. Venda anticipada a Instants Impressió i Retolació, i el mateix dia a La Sala a partir d’1 hora abans de l’espectacle. 

culturaifestes.argentona


