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T A R D O R
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#culturasegura

Els actes es realitzaran amb totes les 
mesures de seguretat i prevenció 

davant la COVID-19.

Per poder assegurar-se la localitat cal 
reservar per internet al portal ENTRAPOLIS 

o trucant al Tel.93 869 83 77 (Josep). 
AFORAMENT LIMITAT.

DIA DEL SOCI i PATROCINADORS

CONCERT DE SANT ESTEVE

Dissabte, 12 de desembre, a les 21:00h

Diumenge, 15 de novembre, a les 19:00h

Dissabte, 26 de desembre, a les 19:00h

GALA TRES TENORS

amb l’orquestra del Reial Cercle
Artístic de Barcelona

ALBERT
DEPRIUS

CARLES
COSIAS

JOSEP
FADÓ

JOSEP BUFORN
PIANO

DIUMENGES DE TARDOR:
Concerts i espectacles diversos

que s’anunciaran oportunament.

Diumenge, 4 d’octubre a les 19:00h
Concert de RAÜL. GRATUÏT

GABINET DUARRI I ASSOCIATS
PERRUQUERIA YOLANDA
PERRUQUERIA ESTHER

PERRUQUERIA A. ROLDAN
PUNT MECÀNIC BORRÀS

FERRETERIA RIERA

CONGELATS GEBRE
CARNISSERIA LAURA

LOTERIA CALAF
SERVI-LLAR ELECTRODOMÈSTICS

VAILETS

Bujons - Lloret

Tributo Pepe

RUBIANES
De la productora

de Pepe Rubianes



‘Una Altra Estrena’ és 
una producció de la 
FAC, la XTAC i el grup 
de teatre Sus4 a càrrec 
de Clara Solé i sota la 
direcció artística de Da-
niel Anglès. Les actrius 
i actors Maria codony, 
Clara Giralt, Ferran En-
fedaque, Alexandre Ars,
Laura Font i Carles Alar-
cón donen veu als per-

sonatges d’aquest divertit musical que explica la història d’una 
jove companyia de teatre que fa musicals a mida per la població 
on van a parar, però aquesta vegada han arribat tard i els ac-
tors i actrius hauran d’improvisar principalment amb l’ajuda del 
públic. 

amb Annabel Totusaus i Clara del Ruste

Dues cantatrius quan pre-
paren el seu espectacle 
que es titularà DONES 
BRUIXES reben la visita 
molt reveladora i esti-
mulant de l’esperit de la 
MARY SANTPERE. Veuen 
que no podran estrenar 
DONES BRUIXES per què 
no tenen pressupost i de-
cideixen fer una gala com 
a tast d’escenes del futur 
espectacle tot fent un Ver-
kami.

Amb el Verkami esperen obtenir mecenes entre el públic per 
poder realitzar el seu projecte.
L’esperit de la MARY SANTPERE, sempre tan solidari, mai les 
abandona, va amb elles de gira en aquesta gala per recollir 
fons!!!!

EN 

Dissabte, 7 de novembre, a les 20:45h

Dissabte, 10 d’octubre, a les 20:45h

Dissabte, 21 de novembre, a les 20:45h

Dissabte, 24 d’octubre, a les 20:45h

Dissabte, 28 de novembre, a les 20:45h

Dissabte, 31 d’octubre, a les 20:45h

MONÓLOGOS
WOOOMAN

MICROTEATRE

UNA ALTRA ESTRENA

LA MARY - LA SANTPERE
amb Verkami

VIDA DE PEIX

LA CIUTAT LLUNYANA

L’actriu que l’any passat l’1 
de novembre ens va delec-
tar en els 12 personatges in-
terpretats a BLANCA DES-
VELADA ens visita aquest 
any amb la seva amiga Pa-
loma Jiménez per presen-
tar-nos un espectacle d’hu-
mor que feien al CLUB DE 
LA COMEDIA com a prota-
gonistes.

Una visió femenina de les 
situacions més quotidianes. 
Paloma i Alejandra posen 
veu a les seves vivències i 
ens parlen de com viatjar fi-
nes i segures, i de la recerca 
de príncep blau que es des-
tenyeix amb el temps. Riure 
i humor en temps revolts.

DE CHOPPING a la botiga TOT PUNT
Una mare, una filla, una botiga de roba juvenil. La 
nena provant-se roba per anar a l’última moda i la 
mare intentant no perdre els nervis després de deu 
pantalons, vuit dessuadores i  tres samarretes...

PORCELLANA a la Sala Felip
1931. La senyora i els seus amics han quedat per 
seguir les eleccions, i la minyona interromp la vet-
llada per acomiadar-se. L’han despatxat.

ZOIDES a la farmàcia FONT SABALA
Dos espermatozoides s’enfronten al repte de la 
seva vida: Trobar l’òvul. Seran capaços de superar 
la terrible cursa mortal de la fecundació i complir 
amb el propòsit pel qual han estat creats?

“ESE PÁJARO NO PUEDE ESTAR 
EN ESTA PLAZA” al Casino de Calaf
L’espai és pertorbat per aquests dos personat-
ges i el seu discurs corporal que ens situen com a 
espectadors en l’observació del conflicte que els 
remou.

Amb un llenguatge directe i natural, irònic i divertit dues 
dones, la Marcia i la Llúcia, conversen en una sala d’espera, 
d’una consulta qualsevol.
Aquestes converses, que aparentment són per passar l´esto-
na, van derivant cap a situacions més complexes. Són con-
verses surrealistes i, de vegades, reals com la vida mateixa: la 
vida de la Marcia i la Llúcia.

20 de desembre de 1938: Barcelona està assetjada per les 
tropes franquistes i els bombardejos li han girat la cara als ca-
rrers de la ciutat, però la Rosalita Lulú, una cupletista del Pa-
ral·lel en hores baixes, i en Constantí Canals, el seu pianista, 
es disposen a començar a assajar un nou espectacle al teatret 
que, des de ja fa 15 anys, posseeix i dirigeix la Rosalita.
Volen fer una cosa diferent, un espectacle que, a través dels 
cuplets que han cantat tota la vida, parli d’ells i de la realitat 
que els envolta. En Constantí creu que no és el moment ade-
quat per implicar-se en una empresa d’aquestes dimensions 
però la Rosalita, en canvi, creu que és el millor moment per 
fer-ho i, a més, vol incloure un repertori nou: cançons desca-
radament irreverents i en català. 

amb
Mercè Comes
i Rosa Andreu

PREU ENTRADES:
Mateix dia: Socis: 13€ | Públic general: 15€
Anticipades: Socis: 10€ | Públic general: 12€

**Vàlides invitacions sempre que es reservin les corresponents localitats

VENDA D’ENTRADES A:
www.entrapolis.com

www.casinodecalaf.cat


