Mestral
Agenda activitats de Sant Quirze del Vallès

Setembre-desembre 2018

Bufen nous vents:

Temporada cultural
tardor 2018 a Sant Quirze
Aconseguiu les vostres entrades anticipadament
a http://entrades.santquirzevalles.cat
Consulteu l’agenda d’activitats completa a
www.santquirzevalles.cat

Ovidi 4

Cultura
Cinema
Infantil
Teatre
Art
Música
i més...

Calendari

NOVEMBRE
9

SETEMBRE
29

20.30 h És màgic!
Mag Selvin

30

18 h

Vilaterrífic

Sala Josep Brossa
Patronal

Teatre

Sala Josep Brossa
Patronal

Teatre Familiar

OCTUBRE
5

18 h

Contes al Cabàs

Biblioteca Municipal Hora del Conte

20.30 h Ovidi 4

Sala Josep Brossa
Patronal

Espectacle

6

20.30 h Núria Graham

Sala Josep Brossa
Patronal

Concert

7

20 h

Duo Goodman
Gambacciani

Sala Josep Brossa
Patronal

Concert

18

19 h

Mostra de films
conegudes també a
casa

Sala Josep Brossa
Patronal

Cinema

19

18 h

Contes clàssics d’arreu
d’Europa

Biblioteca Municipal Hora del Conte

20 h

Wonder

Sala Josep Brossa
Patronal

Cinema

18 h

Ballada Country
solidària

Celler de Can Barra

Actes Populars

Sala Josep Brossa
Patronal

Concert

Sala Josep Brossa
Patronal

Teatre familiar

20

20.30 h Intana

18 h

Descobreix el teatre
d’ombres

Biblioteca Municipal Hora del Conte

20 h

Omar

Sala Josep Brossa
Patronal

Cinema

10

20 h

Fi del Conte

Sala Josep Brossa
Patronal

Teatre

11

19 h

Premi Josep Brossa

Sala Josep Brossa
Patronal

Música

16

20.30 h El metge de Lampedusa Sala Josep Brossa

Teatre

17

12 h

18

18 h

Hannah dels tres països Sala Josep Brossa

18 h

Especial Contes contra
la Violència de Gènere

Biblioteca Municipal Hora del Conte

21 h

L’avar de Molière

Sala Josep Brossa
Patronal

Teatre

22 h

Santi Carulla

Celler de Can Barra

Concert

23

24

Patronal

Cabres, cabretes

Biblioteca Municipal Dissabtes en
família

20 h

Wax &Boogle

Celler de Can Barra

Concert

11 h

Festa de Cloenda de la
Setmana Solidària

Parc de les
Morisques

Actes Populars

Patronal

Teatre familiar

DESEMBRE
1

19 h

Cor infantil Amics de la
Unió

Sala Josep Brossa
Patronal

Concert

2

18 h

Moments màgics

Sala Josep Brossa
Patronal

Teatre familiar

21

18 h

El peix d’or

15

20 h

17.30 h

Creació d’una App amb Biblioteca Municipal Tallers
App Inventor

Concert de Nadal de
l’Ateneu del Món

Sala Josep Brossa
Patronal

Concert

23

16

19 h

Bella Quirze Band

17.30 h

Escultures mòbils: jocs
d’equilibri

Sala Josep Brossa
Patronal

Concert

26

17

18 h

Biblioteca Municipal Hora del Conte

27

20.30 h Autèntica

Nadal vora el foc:
contes i joc

23

18 h

Els pastorets

Sala Josep Brossa
Patronal

Biblioteca Municipal Tallers
Sala Josep Brossa
Patronal

Teatre

Teatre familiar

Teatre

Teatre
29 de setembre /20.30 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

És màgic! de Mag Selvin

Quatre dècades en què ha presentat
shows de màgia i de ventriloquia; en
què ha creat i presentat, juntament
amb Juan Tamariz, la primera sèrie
setmanal de màgia per a televisió,
“Por arte de magia”; en què ha col·laborat en tots els programes de TV3 del
Màgic Andreu; a més d’actuar com a
guionista màgic i ajudant de direcció
i fent d’assessor de màgia d’alguns
dels mags més importants del país.
Selvin ha actuat a les millors sales i
teatres, ha fet gires a l’estranger, ha
confeccionat nombrosos espectacles
personalitzats per a convencions i
festes d’empresa, i ha realitzat molts
altres shows educatius infantils. Ara,
el Mag Selvin presenta
“És màgic!”.

Preu: 8 €
Preu socis/es Espai d’Arts Escèniques: 6 €
Edat mínima recomanada: 6 anys
Organitza: Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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5 d’octubre /20.30 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Ovidi 4

Es tracta d’una proposta multidisciplinar que ret homenatge al desaparegut cantautor Ovidi Montllor i
Mengual. Els protagonistes d’aquest
homenatge són el mestre i poeta
olotí David Caño, el músic valencià
Borja Penalba a la guitarra –conegut per la multiplicitat de registres i
per haver tocat amb Lluís Llach, Feliu Ventura o Maria del Mar Bonet–,
la cantant valenciana Mireia Vives i
l’activista i periodista David Fernàndez també conegut per haver estat
diputat per la CUP.
L’espectacle recorre diversos moments de la vida compromesa del
cantautor alcoià i els enllaça amb
l’actualitat.
Preu: 8 €
Organitza:
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

27 d’octubre /20.30 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Autèntica

“Autèntica” és una innovadora peça
de teatre per a una sola actriu. Maricarmen, el personatge interpretat
per Nur Aiza, ha pres una important decisió, però diverses trucades
li faran reflexionar i enfrontar-se a
si mateixa. ¿Quan he deixat de ser
jo? Aquesta pregunta la portarà a
realitzar un intens viatge emocional enfrontant al seu present i passat, per poder decidir el seu futur.
Una reflexió que no deixarà ningú
indiferent.

Preu: 12 €
Preu socis/es Espai d’Arts Escèniques: 10 €
Edat mínima recomanada: 12 anys
Organitza: Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès

10 de novembre /20 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Fi del Conte

Algun cop t’ha tocat de manera accidental fer un repàs a la teva vida de
parella. La Mercè troba que aquest
moment ha arribat. Retrets, situacions compromeses, enganys, sentiments controvertits, coses que et
guardes, etc.., queden en un hora al
descobert.
La companyia santquirzenca Som
Qui Som Teatre vol compartir amb
el seu públic aquesta situació, amb la
intenció de que passin una estona entretinguda.
Repartiment:
Amigues: Carme Martín, Rosa Núria Molina i Susana Moreno
Laia: Mercè Rosell
Marcel: Lluís Pavón
Mercè: Concepción Otero
Xavier: Salvador Osete
Direcció: Estelle Espín
Companyia: Som Qui Som Teatre

Preu: 5 €
Organitza: Som Qui Som Teatre
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
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Teatre
16 de novembre /20.30 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

El Metge de Lampedusa

Pietro Bartolo fa trenta anys que és
el metge de Lampedusa. La seva autobiografia, Llàgrimes de sal, relata
una vida dedicada a l’atenció dels
exiliats que, des de les costes africanes, naveguen fins a l’illa. Xicu
Masó s’ha fet seva la veu i, amb la
complicitat de Miquel Gòrriz, ens
l’ofereix en primera persona. Bartolo és el metge que els acull i cuida
i també l’home que escolta les seves històries de misèria, persecució
i por.
Preu: 8 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès
Amb el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
i l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de
la Diputació de Barcelona.
Col·labora: Acció Solidària del Vallès i
Cooperación y Ayuda

6

Concerts
23 de novembre / 21 h

6 d’octubre /20.30 h

L’Avar de Moliére

Núria Graham

Sala Josep Brossa de la Patronal

Harpagon estima els seus diners
per sobre de totes les coses i és dèspota amb tothom. Ha decidit posar
fi a la seva etapa com a vidu i vol
tornar a casar-se amb una noia jove.
Aquest fet desencadenarà tota una
sèrie d’esdeveniments.
A càrrec de la Companyia El Ciervo Teatre.
Preu: 8 €
Organitza: Ateneu del Món
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès

Sala Josep Brossa de la Patronal

7 d’octubre /20 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Duo Goodman Gambacciani

Núria Graham va començar a cridar l’atenció amb “Bird Eyes”, un esplèndid debut de folk i rock que la va
portar a girar per Portugal, Holanda
i Anglaterra i a compartir escenaris
amb St. Vincent i Unknown Mortal
Orchestra. Un any més tard, la cantant i compositora catalana va reaEl Duo Goodman Gambacciani preparèixer amb “In The Cave”, un EP
senten en directe el seu espectacle
que apostava per un so més contun“De la Sonata a la Jazz Suite” amb
dent i directe per apropar-se a noms
Lisa Gambacciani a la flauta travescom Come o PJ Harvey. Ara presensera i Keith Goodman al piano.
ta “Does it Ring a Bell?” el seu treball
més personal.
Preu: 8 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
Amb el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la
Diputació de Barcelona

Preu: 10 €
Preu socis/es Amics de la Música: 5 €
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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Concerts

Concerts

20 d’octubre /20.30 h

17 de novembre /20 h

Intana

Wax & Boogie

Sala Josep Brossa de la Patronal

Intana presenta el seu debut, un
disc captivador de pop acústic
lluent i íntim, amb tocs d’americana i folk: la banda sonora per a
matins de paisatges agrests i camins polsegosos, capvespres daurats o nits que esdevenen matinades intenses. Al capdavant d’Intana
hi trobem Núria Moliner, que amb
la seva veu encisadora canta de
pèrdues i perdre’s, de reptes i pors,
d’estimar, de marxar i de tornar.
L’estrena del seu àlbum va tenir
lloc dins el Mercat de Música Viva
de Vic, després d’un estiu que ja els
va dur a actuar al Vida Festival, entre altres llocs.
Preu: 8 €. Organitza: Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Amb el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
i l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de
la Diputació de Barcelona
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Celler de Can Barra

Ster Wax, veu; David Giorcelli, piano; Reginald Vinardell, bateria.
Aquest trio ha sabut captar com
pocs el veritable esperit de la música tradicional del poble afroamericà per transformar-lo en el seu propi medi d’expressió i s’ha convertit
en un dels millors i més valorats
formats del panorama del Blues,
del Rhythm & Blues i del Boogie
Woogie.
Hi haurà un servei de càtering durant l’actuació.
Preu: 10 €
Preu socis/es Amics de la Música: 7 €
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

24 de novembre /22 h

1 de desembre /19 h

Santi Carulla. Com si fos ahir!

Cor infantil Amics de la Unió.
Songs of Hope

Celler de Can Barra

Sala Josep Brossa de la Patronal

L’espectacle és el recull d’aquest
so blanc i natural, l’actitud escènica lleugera, harmoniosa i precisa,
la interpretació d’altíssim nivell i
la capacitat comunicativa extraorSanti Carulla, cantant de la banda dinària que són l’essència de Veus
“Los Mustang” cantarà en directe te- – Cor Infantil Amics de la Unió.
mes coneguts com Los jóvenes, 500 Des que es va estrenar l’any 2012, la
millas o El submarino amarillo, en- formació s’ha presentat a nombrosos escenaris, tant a Catalunya com
tre moltes altres .
a diversos festivals europeus on
Hi haurà un servei de càtering.
sempre ha sorprès al públic. Amb
un concepte de concert dinàmic i
proper on es combinen la música,
el moviment i la interacció amb el
públic.

Preu: 15 €
Preu socis/es Amics de la Música: 10 €
Organitza: Amics de la Música
Col·labora: Bodegueta Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Preu: 15 €
Preu socis/es Amics de la Música: 12 €
Preu menors de 16 anys: 10 €
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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Concerts
16 de desembre /19 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Bella Quirze Band

Cinema
18 d’octubre /19 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Mostra de films de dones
“Conegudes també a casa”
Projecció: Consulta 32

Teatre Familiar
19 d’octubre /20 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Cinema: “Wonder”

30 de setembre / 18 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Vilaterrífic

Estats Units, 2017. Drama.
Apta per a tots els públics.
Director: Stephen Chbosky.
La Bella Quirze Band (BQB) és un
grup de més de 60 cantaires, acompanyats per un conjunt instrumental format per guitarra, baix, bateria i teclat i dirigits per Òscar
Altide. Canten cançons de “Gòspel”
nord-americà, musicals, i ètniques,
en anglès principalment. Va néixer
a Sant Quirze del Vallès, ara fa tretze anys, com a una activitat dels pares i mares de l’Ampa del CEIP El
Turonet.
La BQB es defineix com a una coral
solidària que, a banda de la vessant
més lúdica, es preocupa i s’implica
en els problemes de la societat.
Preu: 10 € (Tots els beneficis es
destinaran a La Marató de TV3)
Organitza: Amics de la Música i
Bella Quirze Band. Amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

10

Ruth Somalo s’encarrega de dirigir aquesta pel·lícula documental
envers la fibromiàlgia. Maite, Pilar, Emparo, Desiré, Cristina i Dorita viuen amb aquesta malaltia que
els ocasiona un intens dolor i els fa
més dur el seu dia a dia. En un context, en el qual la societat pot creure que alguns símptomes són exagerats o fingits, aquestes protagonistes
aprofundeixen en aquesta qüestió a
través de la seva experiència i mitjançant el testimoniatge d’alguns
doctors i experts en fibromiàlgia.
Direcció: Ruth Somalo
Any: 2017
Durada: 61 minuts
Preu: gratuït
A càrrec de Drac Màgic
Organitza:
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Organitza: Nuevos Pasos. Col·labora:
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

9 de novembre /20 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Cinema: “Omar”

Palestina, 2013. Drama. Omar és un
jove palestí que està acostumat a esquivar les bales de les tropes que vigilen el mur dels territoris ocupats
per visitar a Nadia, el seu amor secret. Director: Hany Abu-Assad
Organitza: Mesa de Cooperació

Una comèdia musical terroríficament divertida que omplirà l’escenari de la Sala Josep Brossa de joves
artistes en un espectacle que fa vibrar el públic. A càrrec de la companyia La Artistik.
Preu: 6€
Edat recomanada: A partir de 4 anys
Organitza: Ateneu del Món
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
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Teatre Familiar

Teatre Familiar

21 d’octubre /18 h

18 de novembre /18 h

El peix d’or

Sala Josep Brossa de la Patronal

El Peix d’Or és un conte rus adaptat per a Teatre de Titelles. És dels
contes de tipus cíclic on el protagonista ha de repetir diverses vegades
la mateixa acció màgica, amb resultats diferents. Ens parla d’una parella de pescadors pobres i de les seves
estranyes relacions amb un peix màgic que els dóna tot allò que demanen. És una aproximació al drama de
l’ambició desmesurada.

Preu: 7 €
Preu Amics/gues de Rialles: 6 €
Edat recomanada: per a tots els públics
Organitza: Rialles Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

12

Sala Josep Brossa de la Patronal

2 de desembre /18 h

23 de desembre/18 h

Hannah dels tres països

Sala Josep Brossa de la Patronal

Moments màgics.
Cia Charlie Mag

Sala Josep Brossa de la Patronal

Hannah dels tres països” explica la
història de tres dones joves de països diferents (Síria, Brasil i Romania) que es veuen obligades per diferents motivacions a abandonar els
seus llocs d’origen. El to de la representació és molt semblant al d’una
faula, a un conte de viatges. La discriminació, la violència, la persecució i la confiscació de béns que són
temes que malauradament afecten
a les persones immigrants són tractats sense acritud a partir d’una òptica entenedora per als infants.

S’obre el teló. Charlie Mag crea un
escenari sobrenatural capaç de suscitar, per si mateix, sentiments de
misteri. Jocs d’ingeni, humor i un
toc de romanticisme en plena penombra, convertiran cada moment
en pura màgia. Elements estranys i
exòtics, però a la vegada fascinants
apareixen i desapareixen, es transformen, canvien de color, aparença
i textura. Tot és el que no és i no
sembla el que realment és.

Segona temporada dels Pastorets
infantils de Sant Quirze del Vallès,
dirigida per Albert González. Gaudiu de l’obra catalana familiar de referència al Nadal de la mà dels joves
actors i actrius del poble, que ens
explicaran les aventures i desventures de dos aprenents de pastors, Lluquet i Rovelló, que hauran de lluitar
contra Satanàs i els seus diables per
tal que no impedeixin el naixement
de l’infant Jesús.

Preu: 7 €
Preu Amics/gues de Rialles: 6 €
Edat recomanada: a partir de 5 anys
Organitza: Rialles Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Els Pastorets

Ajudant de direcció: Alba Collado

Preu: 7 €
Preu Amics/gues de Rialles: 6 €
Edat recomanada: per a tots els públics
Organitza: Rialles Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Preu: 7 €
Preu Amics/gues de Rialles: 6 €
Organitza: Rialles Sant Quirze i Tallers de
Teatre Galliners
Col·labora: Joventut de la Faràndula
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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Hora del conte

Música
11 de novembre /19 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Premi Josep Brossa

Activitats a L’Estraperlo
10 d’octubre /20 h

Josep Pedrals

Recital de poemes

24 de novembre /21.30 h

Aquesta primera edició del premi
que commemora al músic santquirtzenc Josep Brossa, gran amant
de la música de Jazz, ens arriba
il·lustrada per la formació musical
Oriol Romaní Happy Jazz Feetwarmers, que ens oferirà un repertori
de jazz clàssic, amb temes dels anys
20, 30 i 40’s (blues, swing, espirituals, dixieland). Oriol Romaní, clarinet i veu; Erwyn Seerutton, banjo
i veu; Ramon Grimalt, contrabaix i
veu; i Adrià Font, bateria, són músics especialment reconeguts dintre de l’escena actual del Jazz.
Preu: 10 €
Organitza: Amics de la Música
Col·labora: Societat Coral Il·lustració
Artística
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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HORA DEL CONTE

Altres activitats

Totes les sessions tindran lloc a partir
de les 18 hores a la sala d’actes i són
gratuïtes, però cal treure les entrades
a http://entrades.santquirzevalles.cat.

La maleta de la Il·lustració:
Qui dibuixa els contes?

5 d’octubre

Le Tangó

Contes al Cabàs

Concert de tango argentí

A càrrec de Rosa Fité

Organitza:
L’Estraperlo
Cultural i CSA la
Impremta

Contes clàssics d’arreu
d’Europa

L’Estraperlo està acabant de tancar
la programació del proper trimestre. Si voleu rebre informació
sobre les activitats de l'Estraperlo
Cultural, escriviu un correu a
estraperlo.cultural@gmail.com o
estigueu atents a les xarxes socials.

15 de desembre /20 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Concert de Nadal

Organitza: Ateneu del Món.

16 de desembre /11 a 14 h
Plaça de la Vila

Mercat solidari de joguines i
llibres de segona mà

Biblioteca

19 d’octubre

A càrrec de Joan de Boer
9 de novembre

Descobreix el teatre
d’ombres

28 de setembre /17.30 h

A càrrec de Rebeca Abellan
Adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys

23 i 30 d’octubre /17.30 h

BiblioLab: Creació d’una
App amb App Inventor
A càrrec d’EduKem-nos
Adreçat joves a partir de 12 anys

26 d’octubre /17.30 h

A càrrec de la Cia. Olveira Salcedo

Taller d’art i creativitat

Cabres, cabretes (Menuts)

Escultures mòbils: Jocs d’equilibri
amb Alexander Calder.
A càrrec de Catàrtic

17 de novembre /12 h

A càrrec de Mon Mas
23 de novembre

Especial Contes contra
la Violència de Gènere

8 i 11 de novembre /17.30 h

17 de desembre

BiblioLab: Creació d’un
videojoc amb scratch.

A càrrec de Miqui Giménez

A càrrec d’EduKem-nos. Adreçat a
infants i joves a partir de 9 anys.

Nadal vora el foc: contes i joc

29 de novembre /17.30 h

BiblioLab. Creació
d’històries amb Lego.
A càrrec d’EduKem-nos.
Adreçat a infants entre 6 i 8 anys.

Organitza: Mesa de Cooperació.
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