


El teatre de la Costa Brava Sud és un espai imaginari fruït de la 
unió dels teatres públics de Blanes i de Lloret de Mar. Aquest espai 
neix amb la voluntat de trobar respostes als paradigmes de la 
nostra societat actual.

TeaTre de 
la CosTa Brava sud.
Dos teatres i un mateix camí

Els Teatres de Lloret de Mar i Blanes ofereixen d’octubre a desembre 
del 2013 la primera programació teatral i arts escèniques conjunta de la 
seva història. Ho fan de la mà, amb l’objectiu d’oferir als ciutadans una 
programació de teatre, música i dansa àmplia i de qualitat, a la vegada 
que es pretén aprofitar al màxim els recursos existents i evitar duplici-
tats. A més, aquesta col·laboració permet que la programació dels dos 
teatres sigui més àmplia i variada que mai. 

El projecte porta el nom de Teatre de la Costa Brava Sud i busca moti-
var als ciutadans perquè es moguin d’un municipi a l’altre per gaudir de 
les arts escèniques en viu. 

Agafar el cotxe per anar a sopar en un restaurant o prendre una copa a 
Lloret o a Blanes forma part de la nostra quotidianitat com a lloretencs 
o blanencs. Les arts escèniques també volen entrar a formar part 
d’aquesta quotidianitat amb l’objectiu d’aconseguir que l’intercanvi 
d’activitat econòmica i social que ja tenen les dues poblacions, inclogui 
també l’intercanvi artístic i cultural. Per això els dos teatres s’han unit.

El resultat d’aquesta unió és la programació que teniu a les mans: 
d’octubre a desembre de 2013, entre els dos teatres municipals, s’han 
programat una trentena d’espectacles. Una programació que arriba 
carregada de propostes de primer ordre per enriquir l’oferta disponible 
per a lloretencs i blanencs. 

S’han introduït també en aquesta programació els espectacles de les 
companyies de teatre local com és el cas del Casal de l’Obrera a Lloret 
de Mar o les propostes de l’esbart Joaquim Ruyra, la Cobla del Col·legi 
Santa Maria, el Cor de Cambra Sota Palau o els Pastorets de Blanes. A 
banda d’això hi haurà també deu espectacles per a públic familiar entre 
els dos municipis. 

Tot plegat vol oferir un gran ventall d’experiències sorprenents, àmplies i 
variades, que ens convidin a veure d’altres maneres de pensar i d’altres 
maneres de copsar la nostra realitat quotidiana. 

Tot és a punt, només cal que obrim la porta a la màgia del teatre per 
viure Blanes i Lloret amb molta més intensitat.

La dita de la “unió fa la força” es pot aplicar a molts de camps de la vida 
quotidiana, família, entitats, empresa, política,... tot i que és difícil i cal 
generositat, bona voluntat i treball per part de tots per assolir les fites 
proposades.

Els ajuntaments de Blanes i de Lloret de Mar, conscients de les opor-
tunitats que ens aporta el fet de la proximitat territorial, de la densitat 
demogràfica amb més de 80.000 residents i milers de visitants i de 
l’atractiu territorial evidents d’ambdues poblacions, hem acordat fer una 
programació teatral conjunta aprofitant els dos teatres sota el nom de 
“Teatre de la Costa Brava Sud”.

Aquesta iniciativa, única a Catalunya, permet oferir-vos l’àmplia 
programació que teniu a les mans, sense duplicitats, amb una oferta 
diversificada i coherent i, sobretot, amb espectacles de qualitat i de 
primer nivell.

Tanmateix el projecte conjunt entre els dos municipis permet una 
única gestió de la imatge, de la publicitat, de les entrades, etcètera, tot 
plegat destinat a fer més fàcil l’accés de la ciutadania al teatre i per tant 
incrementar el nombre de públic i consolidar una oferta teatral atractiva 
i potent. 

Els dos ajuntament ens congratulem d’aquest acord i manifestem que 
demostra, en uns moments de dificultats, que la “unió fa la força” i que 
permet mantenir i millorar la qualitat dels serveis públics, en aquest cas 
l’oferta teatral, sense augmentar els costos dels mateixos.

Romà Codina Maseras  Josep Marigó
Alcalde de Lloret de Mar  Alcalde de Blanes



LLoRet De MaR

IMPro - sHoW
DIVENDRES 4 D’OCTUBRE  21.00 H  TEATRE  PREU 18€

UN ESPECTACLE DIFERENT I  ÚNIC A CADA FUNCIÓ!
“Un quartet d’actors que no només aconsegueixen fer riure al públic 
amb les seves històries improvisades, si no que s’han vist monumentals 
atacs de riure... 

A l’inici de la funció sol·licitem al públic que escrigui una frase en una 
targeta. Posteriorment, aquestes suggerències extretes a l’atzar, es 
convertiran en els títols de les improvisacions que crearan els actors en 
directe, i que hauran d’adaptar a les diferents categories d’improvisació, 
mantenint una connexió constant amb el públic, en un espectacle 
d’humor que fusiona text, gest, cant... i una enginyosa habilitat per 
entrelligar els fils de l’escena d’una forma espontània.

autor: Planeta Impro
Director: Jose L. Adserías
Intèrprets: J.L. Adserías, Ángel 
Galán, Judit Martín, Miquel Simó, 
Jordi Soriano, Franco Maestrini, 
Sam G. Cid y Mireia Scatti.

Escenografia: Judit Martín
Vestuari: Planeta Impro
Il·luminació: Sonia Pardo y 
Sandra de la Prada
So: Sonia Pardo y Sandra de la 
Prada



BLaNeS

9 MaleTes
DISSABTE 26 D’OCTUBRE  22:00 H  TEATRE  PREU 18€

La Mercè ens explica la peculiar història d’amor, que van viure durant 
tres calorosos dies d’agost a Brooklyn. La Brenda, hereva d’una petita 
fortuna, i el Jacob, un músic a la caça d’inspiració.

La Brenda i el Jacob, en companyia de 7 gats i 9 maletes, han de 
complir l’última voluntat d’una bibliotecària que col·leccionava les millors 
cartes mai escrites: cartes autèntiques de personatges tan coneguts 
com Pere Calders, Marilyn Monroe, Napoleó, Groucho Marx o Jack 
l‘Esbudellador.

Unes cartes que, poc a poc, ens aniran plantejant interrogants, mostrant 
secrets, despertant emocions, i que ens permetran conèixer el costat 
més íntim d’algunes de les veus més significatives de la història con-
temporània.

Un joc teatral i musical amb un toc de comèdia, un aire de thriller, i un 
final sorprenent. I tot, dins de 9 maletes.

Direcció i dramatúrgia: 
Joaquim Oristrell 
Intèrprets: Mercè Sampietro i 
Eduard Iniesta

Escenografia: Paula Bosch
Il·luminació: Joan Delshorts i 
Xavi Alcrudo (El Xiringuito)
Música: Eduard Iniesta

BLaNeS

el seXe 
dels ÀNGels
DIVENDRES 18 D’OCTUBRE  22.00 H  TEATRE  PREU 15€

Tres amics comparteixen un pis adaptat per a persones amb diversitat 
funcional. L’Adolfo és homosexual i deficient visual, la Vero és lesbiana i 
pateix les seqüeles d’un ictus i el Dani viu tancat al seu armari de doble 
pany, amargat i submergit en els seus records d’adolescència, d’ençà 
que va caure per una finestra quan tenia catorze anys i es va quedar 
tetraplègic. Les seves vides faran un gir amb l’aparició de l’Edu, actor 
atractiu de carrera mediocre que va ser el millor amic del Dani fins que 
va tenir l’accident. La seva arribada a la casa esdevé el catalitzador que 
els ajuda a prendre decisions per posar punt i final als seus conflictes.

autor i director: Emili Corral 
actors: Rosa Cadafalch, 
Adolfo Colmenares, Eladio He-
rranz, Andreu Sans i Judit Saula 
(amb l’assessorament d’Isabel 
Palomeque). 
Escenografia, vestuari 
i disseny cartell: Jota Cortés

Disseny de llums 
i Cap tècnic: Lluís Garcia
Disseny de So: David Arenas
ajudant de direcció: 
Sílvia Molins
Comunicació: Lupe Julià
Construcció d’escenografia: 
Mago Martin



LLoRet De MaR

sToCKMaNN
DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE  21:00 H  TEATRE  PREU 15€

En una ciutat del nord de Noruega, l’expansió econòmica d’un balneari 
molt lucratiu es veu amenaçada pel descobriment del doctor Stockmann, 
director mèdic del balneari i germà de l’alcalde del poble: les aigües del 
balneari surten d’una claveguera contaminada convertint-se en un focus 
de malalties. Stockmann proposa tancar-lo per fer les reformes pertinents. 
Aquesta decisió és contrària als interessos del poble i acabarà provocant 
una lluita de poders per defensar la veritat. 

Director: Oriol Tarrasón
autor: Adapatció lliure d’”Un 
enemic del poble” d’Henrik Ibsen

Intèrprets: Annabel Castan, 
Bernat Quintana, Pep Ambròs, 
Mireia Illamola, Arnau Puig

 

LLoRet De MaR

els NINoTs 
esTraMBÒTICs 
del doCTor rIPseu
DIMECRES 30 DE OCTUBRE  21:00 H  TEATRE  PREU 12€

Amb Els ninots estrambòtics del doctor Ripseu escoltarem alguns 
dels millors contes de Salvador Espriu, coneixerem el riquíssim catàleg 
de personatges que va fer viure en el seu laberint i recordarem també 
poemes i cançons de qui ha estat un dels més grans escriptors de la 
nostra història.

Dramatúrgia: Jaume Boix. 
altíssim: Teresa Vallicrosa. 
Doctor Ripseu: 
Jordi Coromina. 
Composició musical i 
instrumentista: Joan Sanmartí. 

Caricatures: Kitu Pau. 
Il·luminació: August Viladomat. 
Vestuari: Núria Tresseres. 
Disseny Gràfic: Nuri Duran. 
Distribució: Belín Boix. 
Direcció: Jordi Coromina.



LLoRet De MaR

Flors 
CarNÍvores
DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE  21:00 H  TEATRE  PREU 12€

Tres nois pixaran en un lavabo públic. O seran tres noies? Sigui com 
sigui, seran tres i quedaran per sopar, però la taula només estarà parada 
per a dues persones. I començarà el joc. O ja havia començat molt 
abans? La trobada aparentment innocent es convertirà en un ritual de 
seducció, de poder, de crueltat. Jugaran a ser grans. Pervertiran les 
normes o intentaran ser-hi fidels al màxim. Serà un sopar amb la carn 
com a plat principal. Es regarà amb vi. I tot plegat en un present que 
serà un futur, el lloc on totes les realitats seran encara possibles. 

Dramatúrgia: Anna Maria Ricart
Direcció: Marc Chornet Artells

Intèrprets: Alba José, Clara de 
Ramon i Laura Tamayo
Producció: Sala Atrium

BLaNeS

solFaTara
DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE  19:00 H  TEATRE  PREU 15€

Tot gira al voltant d’una taula i els seus usos més comuns: un esmorzar, 
un dinar i un sopar. En aquest espai, el Miquel i la Mònica lluitaran per 
normalitzar una situació que els acaba d’esclatar a les mans: ja no tenen 
res més a dir-se. Però no estan sols. Un tercer element els empeny a 
reaccionar. Un petit terrorista casolà és qui dóna veu als pensaments 
més amagats que poden tenir, qui diu alt i clar el que veritablement 
passa, qui posa en marxa l’erupció imminent d’un volcà.

Solfatara es una creació dels propis intèrprets inspirada en els llibres 
Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes i Anatomía del 
miedo de José Antonio de Marina.

1r Premi del Jurat al BE Festival de Birmingham (2012)
Premi del Públic al BE Festival de Birmingham (2012)
Premi a la millor direcció a l’Skena Up Festival de Kosovo (2012)
Premi al millor actor a l’Skena Up Festival de Kosovo (2012)

Creació, text i interpretació: 
Mònica Almirall, Albert Pérez 
Hidalgo i Miquel Segovia.

Escenografia: ATRESBANDES
Disseny de llums i tècnic de 
sobretítols: Aitor Larrea

©
 A

le
x 

Br
en

ne
r



BLaNeS

el PolICÍa 
de las raTas
de RoBeRto BoLaÑo

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE  19:00 H  TEATRE  PREU 12€

El policía de las ratas de Roberto Bolaño és un thriller, una història 
detectivesca sobre la diferència i l’art. Un conte que ret homenatge, 
posa en qüestió i finalment supera en tensió dramàtica aquell relat 
curt de Kafka Josefina la cantant o El poble dels ratolins. En aquests 
moments, quan se’ns veu més com una massa controlada (amb la qual 
es comercia i que es manipula) que com a éssers humans, és quan 
més es necessita reclamar l’espai per a la brillantor individual i creativa 
de cadascú. No ser una simple comptabilitat per als poders polítics i 
econòmics. Allò que és “individual”, “rar” i “estrany” també ha d’existir 
juntament amb allò que és col·lectiu.

La relació entre Àlex Rigola i l’obra de Roberto Bolaño és profunda i 
fructífera. Després de la celebrada adaptació de 2666, ens arriba ara 
aquest relat que es va gestar a la Schaubühne de Berlín i s’ha estrenat 
a La Biennale de Venècia.

Intèrprets: Andreu Benito i Joan 
Carreras
Escenografia: Max Glaenzel i 
Raquel Bonillo
Vestuari: Berta Riera

Il·luminació: August Viladomat
ajudant de direcció: 
Jordi Puig “Kai”
adaptació i direcció: 
Àlez Rigola

LLoRet De MaR

esTÚPIds
DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE  21:00 H  TEATRE  PREU 15€

Estúpids està inspirat en “les lleis fonamentals de l’estupidesa humana” 
de Carlo Maria Cipolla.
El públic serà tractat com assistent a una conferència itinerant d’un 
famós professor , però el personatge que els atén en primera instància, 
en Lluís, el seu ajudant, els advertirà que el professor arriba tard, i que 
ell pot anar avançant amb la conferència perquè s’ho sap de memòria.
Aquest curiós personatge ens conduirà al seu particular món i al del 
seu admirat professor i les seves tesis acadèmiques sobre l’estupidesa 
humana.

Dramatúrgia: Blanca Bardagil i 
Ferran Rañé
Intèrpret: Ferran Rañé
Direcció: Blanca Bardagil
Il·luminació: Jordi Llongueras
Muntatge musical: 
José Antonio Gutiérrez
Construcció elements: 
Jordi Dorado

tècnic de la companyia: 
Jordi Llongueras
Fotografies: Ana Zaragoza
espectacle creat a: 
Factoria DiMô.
Producció: Esfera Espectacles
Distribució: Bitò Produccions



LLoRet De MaR

CoNCerT de 
Nadal
oRQUeStRa De CaMBRa De L’eMPoRDÀ

DIVENDRES 27 DE DESEMBRE  21:00 H  PREU 10€

tritsch tratsch Polca - Johann Strauss (1825-1899)
Somni, Sardana - Manel Saderra (1908-2000)
Vals de l’emperador - Johann Strauss (1825-1899)
tango “por una cabeza” - Astor Piazzolla (1921- 1992)
El Pantà, vals - Albert Cotó (1852-1906)
Zorba el Grec - Mikis Theodorakis (1925)
tango op. 165 nº 2 - Isaac Albéniz (1860-1909)
La màquina d’escriure - Leroy Anderson  (1908-1975)

Ja és Nadal a Catalunya
Recull de nadales. Orquestració d’Aureli Vila 

Director: Carles Coll

LLoRet De MaR

el reI BorNI
DIVENDRES 13 DE DESEMBRE  21:00 H  TEATRE  PREU 15€

En David és un policia antiavalots que ha buidat l’ull a un manifestant 
amb una pilota de goma. La casualitat provoca que aquest manifestant, 
l’Ignasi, aparegui una nit a sopar a casa seva. Així comença una comèdia 
àcida sobre la fragilitat de les conviccions, la naturalesa dels rols socials 
i la recerca de la veritat.
En la incertesa de la vida intentem trobar respostes i donar sentit a les 
coses, donant pals de cec en un món caòtic, l’ordre profund del qual 
se’ns escapa… I només el borni, en aquesta terra de cecs, pot veure-hi 
una mica més clar i convertir-se en el rei.

Dramatúrgia i direcció: 
Marc Crehuet
Repartiment: Xesc Cabot, 
Miki Esparbé, Alain Hernández, 
Ruth Llopis i Betsy Túrnez.
Disseny d’escenografia: Pablo 
Sánchez
Escenografia i atrezzo: 
Noelia Güerri i Jaime Cavero
Construcció escenografia: 
FlyHard
Vestuari: 
Mar Muñoz i Mar Guixé
Disseny de so i llum: 
Xavi Gardés
Coreografia: Tuixén Benet
Maquillatge: Cristina Pellisé

Fotografies de l’espectacle: 
Roser Blanch
Video promcional: 
Marc Crehuet
Disseny del cartell: 
Pablo Sánchez
Premsa i comunicació: 
Clara Cols
Producció executiva: Pablo 
Lammers i Sergio Matamala 
ajudants de producció: 
Roser Blanch i Blanca Caminal
administració: 
Sergio Matamala
Producció: 
FlyHard Produccions S.L.



BLaNeS

HaNsel I GreTel
DIUMENGE 29 DE SETEMBRE  17:30 H  TEATRE MUSICAL  PREU 6€
ESPECTACLE RECOMANAT A PARTIR DE  5 ANyS

Perduts enmig d’un bosc fosc i tenebrós, els petits Hansel i Gretel 
s’endinsaran en un fascinant i perillós viatge amb l’únic objectiu de 
trobar el camí que els guiï cap a casa. Però un cop immersos en 
aquesta aventura, una llum els conduirà fins a una caseta màgica feta 
de llaminadures i xocolata, però...Perill! Hi habita una bruixa dolenta que 
els farà la vida impossible. 

L’aventura és a punt de començar, així que prepareu l’equipatge i 
acompanyeu-nos en aquest fascinant viatge!

Cia.: La Roda Produccions organitza: Rialles Blanes

Venda anticipada a la taquilla del Teatre de Blanes els dimecres i divendres de la setmana 
de l’espectacle de 17.30 h a 19.30 h i 1 hora abans de l’espectacle.

LLoRet De MaR

el llIBre de la selva
DIUMENGE 6 D’OCTUBRE  18:00 H  MUSICAL  PREU 6€
ESPECTACLE RECOMANAT A PARTIR DE 5 ANyS

És de nit i a la jungla se sent el plor d’un cadell humà. Akela, el llop, 
troba aquest cadell humà i decideix criar-lo sota la llei de la jungla. Akela 
decideix que Baghera, la pantera, faci de mestre al noi que han trobat 
al prat.

Hathi, l’elefant, decideix el nom del cadell, Mowgly. Baghera, ajudat per 
l’ós Baloo, es fan companys inseparables del noi. Però hi ha un animal 
que no desitja que en Mowgly es faci gran, Shere Khan, el tigre.   

Shere Khan, Kaa, Hathi: Xavi Elies
Baghera, Rei Lui: Jordi Font
Akela, Baloo: Jordi Vicente 
Mowgly: Montse González



LLoRet De MaR

el llePaFIls
DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE  18:00 H  TEATRE  PREU 6€
ESPECTACLE PER A PÚBLIC FAMILIAR  ESPECTACLE EN CATALÀ

En Lluïset no vol menjar res de res! només PATATES FREGIDES! 
Els seus dos cuiners particulars: en Llòfia i l’Olivia li han de tenir l’àpat a 
punt i fer-lo esmorzar, dinar i sopar!!!! És una tasca molt dura, cuinar per 
aquest marrec llepafils... I hauran d’investigar de quina manera poden 
fer badar boca al menut. 
La imaginació, el joc, la música i l’humor seran els millors ingredients 
per la recepta “Llepafils”. L’embolic està servit i la diversió assegurada!

text: Jordi Palet 
Direcció: 
Joan M. Segura Bernadas
Repartiment: Xavi Idàñez, 
Txell Botey
Música: Jordi Riera

Coreografia: 
Joan M. Segura Bernadas 
Escenografia: Fortià Coromina
Durada de l’espectacle: 
50 min. 

BLaNeS

rasPall
DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE  17:30 H  TEATRE  PREU 6€
ESPECTACLE RECOMANAT A PARTIR DE 5 ANyS  

L’univers màgic de Pere Calders torna a escena. Un espectacle per 
a tots els públics que ens endinsa en un món de fantasia que només 
els més petits entendran del tot, però on els adults tindran molt per 
aprendre.
A Raspall, el nen Sala perd el seu amic inseparable, el gos Turc. Els 
seus pares l’han donat a la filla del jardiner. Trist per aquesta pèrdua, 
intenta trobar alguna cosa que sigui capaç d’omplir el buit que li ha 
quedat. I ho fa a través del joc, amb els objectes abandonats que troba 
a les golfes on, a través de la imaginació i la fantasia, viurà una màgica 
descoberta: un raspall vell que identificarà amb un gos, un gos de 
joguina que ben aviat prendrà vida en el món de l’infant, un món que els 
adults consideraran absurd.

Estrenat al Festival Grec 2012, és el desè treball de teatre Nu.

autor: Pere Calders
Direcció i dramatúrgia: 
Víctor Borràs i Gasch

Intèrprets: Francesc Mas i 
Farreras i Maria Hervàs i Solà
organitza: Rialles Blanes

Venda anticipada a la taquilla del Teatre de Blanes els dimecres i divendres de la setmana 
de l’espectacle de 17.30 h a 19.30 h i 1 hora abans de l’espectacle.

BLaNeS

la sIreNeTa
DIUMENGE 13 D’OCTUBRE  17:30 H  TITELLES  PREU 6€
ESPECTACLE RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANyS

La historia comença al fons del més blau dels oceans. Existia una ciutat 
de nàcar i coral on hi vivia el rei tritó amb les seves filles, entre totes la 
més petita era la més bonica i tenia la veu més meravellosa de tot l’oceà, 
el seu nom era Ona, però tothom la coneixia com: LA SIRENETA.

Ni la immensitat del mar pot fer que la nostra protagonista es senti 
atrapada en un aquari, enamorada del món exterior i d’un bell príncep 
farà tot el possible per aconseguir el seu somni: convertir-se en humana.

La seva tendresa i innocència ens traslladarà a una aventura plena 
d’emocions.

Un conte de les profunditats marines amb titelles i música en directe 
per a que l’espectador es deixi portar cap a aquest món ple de misteri i 
fantasia.

Cia.: Festuc Teatre organitza: Rialles Blanes

Venda anticipada a la taquilla del Teatre de Blanes els dimecres i divendres de la setmana 
de l’espectacle de 17.30 h a 19.30 h i 1 hora abans de l’espectacle.

BLaNeS

soTa els lleNÇols
DIUMENGE 27 D’OCTUBRE  17:30 H  DANSA  PREU 6€
ESPECTACLE RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANyS

Ara un peu, ara una mà, ara trec el cap... Ara fa fred, ara calor... On 
és el sol? Se l’ha menjat un núvol! Veig una tanca juganera que em fa 
l’ullet... un arbre ploramiques ple de flors que em somriuen... i un banc 
mandrós que em crida per a seure’m! Obro els ulls! Estic somiant? 
Sento un grill fent ric-ric... em convida a fer un picnic! hi ha pastissos 
amb botons i cassoletes amb puntetes... Tinc son! Vull dormir!...

Direcció i coreografia: 
Roberto G. Alonso
Intèrprets: Toni Luque, 
Beatriz Torralvo

organitza: Rialles Blanes

Venda anticipada a la taquilla del Teatre de Blanes els dimecres i divendres de la setmana 
de l’espectacle de 17.30 h a 19.30 h i 1 hora abans de l’espectacle.



BLaNeS

CoNTes de Nadal de 
les GerMaNes BalduFa
DIUMENGE 8 DE DESEMBRE  17:30 H  TEATRE  PREU 6€
ESPECTACLE RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANyS  

La Lilian i la Sophie han fet un punt i a part als seus viatges per celebrar 
el Nadal en família. I és que els hi encanta fer el pessebre i representar 
Els pastorets, com a tots els nens de Catalunya. Però també saben que 
cada cultura viu aquestes festes d’una forma diferent. Ens ho explicaran 
a través de contes màgics d’arreu del món.

Amb elles viatjarem als freds boscos russos de la mà del Rei de Gebra, 
assistirem al descobriment de la Terra amb els warau de les Índies 
Occidentals, descobrirem el miracle del canelobre jueu que va estar 
encès durant vuit dies seguits i entendrem per què a la Xina celebren el 
cap d’any dues vegades.

Tot això sense oblidar-nos de fer un repàs a algunes de les nostres 
tradicions com el tió o el caganer.

Intèrprets: Tanaka teatre organitza: Rialles Blanes

Venda anticipada a la taquilla del Teatre de Blanes els dimecres i divendres de la setmana 
de l’espectacle de 17.30 h a 19.30 h i 1 hora abans de l’espectacle.

LLoRet De MaR

la NaNa BuNIlda 
MeNJa MalsoNs
DIUMENGE 22 DE DESEMBRE  18:00 H  TEATRE  PREU 6€

Hi ha espectacles que fan por, però aquest, us la treurà. Us presentem 
la Nana Bunilda, tota una especialista en convertir els somnis lletjos en 
pastissos de xocolata.  
La Nana Bunilda és una bisbis de la família dels gnoms. És una cuinera 
boníssima i la seva especialitat és fer bullir somnis lletjos en una olla per 
fer-ne xocolata, bombons i els pastissos més deliciosos. Fins que un dia 
perd l’olla. Com se’n sortirà? Els més petits tenen assegurada la sorpresa, 
l’expectació, i les rialles finals. I els pares i mares, una pila de bons 
consells per fer desaparèixer les pors de la canalla. Un text pensat per 
a nens i nenes d’avui amb els problemes de sempre. Veniu, que segur 
que s’acaba allò de deixar la llum encesa a l’hora d’anar a dormir.... 

equip artístic i creatiu
Nana Bunilda: Eva Cartanyà
Llop: Borja Mitjans
Adriano, el cuiner: 
Paco Moreno 

autoria: Mercè Company
Dramatúrgia i Direcció: 
Nona Asensio

BLaNeS

BaMBI, 
uNa vIda al BosC
DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE  17:30 H  TEATRE MUSICAL  PREU 6€
ESPECTACLE RECOMANAT A PARTIR DE 3 ANyS  

Un cérvol de pocs dies viu sota la protecció de la seva mare en un clar 
del bosc. Es diu Bambi.

Tot just pot percebre el que li envolta però al costat del seu amic, el 
conill, i amb el pas de les estacions, Bambi, coneixerà a nous amics, 
descobrirà l’amor al conèixer a Falina i prendrà consciència dels perills 
que amenacen als habitants del bosc. Però el que marcarà el seu viatge 
fins a la maduresa, serà el suport constant del Vell Príncep.

adaptació i Direcció: 
Joan Sors
actors: Sandra Anglès, 
Marc Fontanals, Jaume Llonch, 
Maria Voronkova

Cia.: El Replà Produccions
organitza: Rialles Blanes

Venda anticipada a la taquilla del Teatre de Blanes els dimecres i divendres de la setmana 
de l’espectacle de 17.30 h a 19.30 h i 1 hora abans de l’espectacle.

LLoRet De MaR

eN PaTuFeT se’N va 
a la sorra
DIUMENGE 1 DE DESEMBRE  18:00 H  TEATRE  PREU 6€
ESPECTACLE RECOMANAT PER A NENS I NENES DE 2 A 5 ANyS

En PATUFET SE’N VA A LA SORRA és una proposta basada en 
el conte tradicional català dirigit als més petitons de la família amb 
il.lustracions vives fetes amb sorra del Sàhara i projectades per a 
l’artista Borja González i la veu de la cantant i creadora Mariona Sagarra 
que desgranarà algunes cançons que els nens i nenes probablement ja 
coneixen i d’altres sons on la improvisació vocal i la riquesa sonora fan 
que el Patufet sigui un petit-gran noi amb molta vida.

Veu, pedals efectes, creació 
musical, adaptació: 
Mariona Sagarra
Il·lustracions amb sorra, 
construcció d‘elements, 
disseny gràfic: Borja González  

Psalteri, vibràfon: 
Marina Albero



BLaNeS

esCola de daNsa 
de l’esBarT JoaQuIM 
ruYra
DISSABTE 28 DE SETEMBRE  21:30 H  DANSA  GRATUïT
ENTRADA LLIURE LIMITADA A L’AFORAMENT DEL TEATRE  

Les invitacions s’entregaran a la taquilla del Teatre de Blanes del 23 al 28 de setembre 
de 18.30 h a 20.30 h

BLaNeS

X CaNTaTe BarCeloNa 
– CoNCerT d’aMIsTaT
DISSABTE 19 D’OCTUBRE  21:30 H  MÚSICA  GRATUïT
ENTRADA LLIURE LIMITADA A L’AFORAMENT DEL TEATRE  

A càrrec dels cors:

Cor de Cambra Sota Palau de Blanes (Girona)
Coral Polifónico Cantate Iubilo de Barrô (Portugal)
ensemble Choral lè Riondênèe de Broc (Suïssa)



BLaNeS

50 aNYs eN daNsa 
–de l’arrel 
a la ModerNor
DISSABTE 16 DE NOVEMBRE  21:30 H  DANSA  GRATUïT
ENTRADA LLIURE LIMITADA A L’AFORAMENT DEL TEATRE  

L’Esbart Joaquim Ruyra presenta un espectacle únic en motiu 
d’aquests 50 anys d’història. S’hi repassaran danses de tots els temps, 
així com les propostes més arriscades dels darrers anys. 
Un espectacle on balladors d’ara i de totes les èpoques s’hi trobaran 
reflectits d’una manera o altra, per recordar què ha sigut l’Esbart i, 
sobretot, apuntar què ha de ser.

Companyia: Esbart Joaquim Ruyra

Les invitacions s’entregaran a la taquilla del Teatre de Blanes del 11 al 16 de novembre 
de 18.30 h a 20.30 h 

BLaNeS

CoNCerT 
de saNTa CeCÍlIa
DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE  22:00 H  MÚSICA  PREU 5€

Per la diada de Santa Cecília (patrona del músics) celebrem la Festa de 
la Música. Com cada any, la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria de 
Blanes i col·laboradors, celebra aquest dia fent un memorable concert 
en el seu honor.

Companyia: Banda Cobla del Col·legi Sta. Maria de Blanes

BLaNeS

els PasToreTs 
de BlaNes
“Pastors i Misteris” de Pere Puig i Llensa

DISSABTE 21 DE DESEMBRE  22:00 H  
DIUMENGE 22 DE DESEMBRE  19:00 H  TEATRE  PREU 8€

Els Pastorets que Pere Puig i Llensa va escriure el 1929 són els pastorets 
de tot un poble, el mateix que al llarg de tots aquests anys ha ajudat a 
mantenir-los vius coincidint amb l’arribada del Nadal. Un grup de joves 
actors s’encarrega d’interpretar el text poètic que combina sáviament 
moments de somriure als llavis, cançons i unes escenes que arriben al 
cor de l’espectador.

Companyia: Els Pastorets de Blanes

LLoRet De MaR

els PasToreTs 
– la Flor de Nadal 
– Casal de l’oBrera
22, 26 I 29 DE DESEMBRE  18:00 H  TEATRE  PREU 6€
VENDA D’ENTRADES AL PUNTET

El Casal de l’Obrera de Lloret de Mar ha apostat aquest any per renovar 
els tradicionals Pastorets i aquest any ens oferiran una versió arranjada 
de “La Flor de Nadal” de Francesc A. Picas.

En les sessions dels dies 22 i 26 de desembre els nenes i nenes podran cagar el tió 
després de la representació i el dia 29 comptaran amb la visita del Patge Reial.



BLaNeS

vIè CoNCerT 
de CaP d’aNY de 
la vBella BaNda
DISSABTE 28 DE DESEMBRE  22:00 H  MÚSICA  PREU 3€

Fundada el 2006, la VBella Banda va suposar el retrobament d’antics 
músics de la Banda del Col·legi Sta. Maria de Blanes. Amb el projec-
te de tornar a gaudir de la música i de la companyia de vells amics, 
la formació musical interpreta tot un conjunt de peces basades en el 
swing, fa petites incursions en el jazz i inclourà un repertori de peces 
nadalenques en aquest concert d’Any Nou que la formació interpreta 
des de fa sis anys. 

BLaNeS

CoNCerT de CoBla 
I BIG BaNd
DIVENDRES 3 DE GENER  20:00 H  MÚSICA  GRATUïT
ENTRADA LLIURE LIMITADA A L’AFORAMENT DEL TEATRE  

La Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria està formada per una 
cinquantena de nois i noies d’entre els 8 i 17 anys. Fundada el 1965 és 
coneguda per ser la primera cobla infantil que va haver-hi a Catalunya. 
Convidem a tots els aficionats de la sardana, de música de cobla i mú-
sica de Big Band... així com tots aquells que desitgen descobrir aquest 
univers extraordinari a un concert d’excepció. Deixeu-vos emportar per 
les melodies sardanístiques i la música de big band interpretades pels 
nostres joves músics.

Companyia: Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria

Punts de venda:

Venda anticipada per internet
Nou sistema de venda d’entrades 
per internet i sense comissions. 
Des de la web del teatre, les pots 
imprimir des de casa i t’estalvies 
els desplaçaments i les cues de 
la taquilla.

www.teatReDeLaCoStaBRaVaSUD.Cat

Si apliqueu algun dels descomptes pos-
sibles a una o més entrades en la vostra 
compra per Internet els treballadors dels 
teatres podran sol·licitar-vos l’acreditació 
a la porta. En el cas de no facilitar-la 
es cobrarà la diferència de l’entrada. 

teatre de Blanes
1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle.

teatre de Lloret
1 hora abans de l’inici 
de l’espectacle

Museu del Mar
Horaris: Dilluns a dissabte de 
9:00 a 12:45 i de 16:00 a 18:45. 
Diumenge de 10:00 a 12:45 i de 
16:00 a 18:45.
Passeig de Camprodon i Arrieta, 
1-2 –Lloret de Mar

Preus reduïts i abonaments:
Únicament per els espectacles de l’Escena Professional.

abonament de 3 espectacles: 
15% de descompte

abonament de 5 espectacles: 
25% de descompte

Carnet Jove i Jubilats: 25%

Carnet Biblioteques (Blanes/
Lloret): 10%

alumnes de l’aula Municipal de 
teatre de Lloret de Mar: 5€

Persones en situació d’atur
3€ Preu únic (entrades limitades) 
Aquestes entrades només és vendran a 
taquilla el mateix dia de l’espectacle.

Els abonaments només es vendran en 
venda anticipada. En cap cas, no es 
vendran el mateix dia de la funció.
Els descomptes són per a ús personal 
i intransferible dels titulars del carnets 
corresponents.
Els descomptes no són acumulables ni 
vàlids per a la compra d’abonaments.

Reserva d’entrades anticipades per a persones amb mobilitat reduïda:

Fins a 48 hores abans de la funció als telèfons:
Teatre de Blanes: 972 358473 de 10.00 a 14.00 h.
Teatre de Lloret : 972 361835 de 10.00 a 14.00 h

Servei de bus:

Lloret
Espectacles de l’Escena 
Professional que comencen a 
les 21.00 h: Autobús de tornada 
a les 22.50 h al pàrking de Can 
Saragossa.

Blanes
Espectacles de l’Escena 
Professional que comencen 
a les 22.00 h: Autobús de tornada 
a les 23.50 h a la parada de 
Plaça espanya.

Preu bitllet: Tarifa ordinària



amb la col.laboració de:

amb el suport de:

organitza:

   

Blanes

C/ AMPLE

PASSEIG DINTRE

PASSEIG DINTRE

TEATRE

AJUNTAMENT

PLÇA. ESPANYA

Carrer Ample, 26, 
17300 Blanes, Girona 
Tel. 972 35 80 63

Lloret de Mar

AV. VILA DE TOSSA

AV. P
UIG CASTE

LL
ET

TEATRE

Plaza Pere Torrent, 0 S/N, 
17310 Lloret de Mar, Girona 
Tel. 972 37 29 97


