
CONCERTS
DE DIUMENGE

1 0 DE GENER 2021

Sol de Nit
5 DE FEBRER 2021

Xarop de Nit
7 DE MARÇ 2021

Duet Alma

2 DE MAIG 2021

Duet Alma

4 D’ABRIL 2021

Raül

24 DE GENER 2021

Mediterrania
7 DE FEBRER 2021

Duet Ambient
21 DE MARÇ 2021

Joan Vilandeny
18 D’ABRIL 2021

Xarop de Nit

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

Diumenge 9 de maig, a les 18:30h

Tast de lied amb Marina Torra i Miquel Villaba
Nit de llum

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

CONCERTS
A LES 18:30h

PREU ENTRADES:
Mateix dia: Socis: 3€

Públic general: 5€**Vàlides invitacions sempre que es reservin les corresponents localitats

VENDA D’ENTRADES A:
www.entrapolis.com

www.casinodecalaf.cat

#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 o bé al 620 13 40 18 (Josep)
AFORAMENT LIMITAT

Qui no ha cantat mai una cançó men-
tre feinejava, qui no s’ha sentit iden-
tificat amb la lletra d’una cançó, amb 
un poema, a qui no l’ha mogut una 
melodia coneguda o per conèixer? 
Vivim envoltats de cançons, des de 
les que ens cantaven quan érem pe-
tits a les que ens tornaven bojos quan 
érem adolescents o les que ens por-
ten records en la nostra maduresa.
El gènere del Lied, la cançó, sempre 
ha anat profundament vinculada al 
text, amb la poesia i amb tota la pale-
ta de colors que conformen les emo-
cions humanes; per això ens hi sentim 
tant identificats, perquè ens parlen 
de manera directa. Col·labora:

Monólogos
de laVagina
Basada en les entrevistes 
realitzades per Eve Ensler 
a més de dues-centes dones 
de tot el món, de totes les 
edats, raça, posició social i nivell 
econòmic i cultural. S’hi retraten 
les experiències de dones en rela-
ció amb la seva vagina: la sexualitat, 
la menstruació, la masturbació, l’or-
gasme, el part, la violació o la mutilació 
genital.

Direcció: CARME SALA
Foto: Anna vila

Divendres 14 i dissabte 15 de maig, a les 21:30h
Diumenge 16 de maig, a les 18:30h

no invitacions



UNA ALTRA ESTRENA

PERDUTS  Direcció: RAMON MADAULA

MONÓLOGOS
WOOOMAN

ELS GOSSOSSI VOLEM VOLEM

Tributo Pepe

RUBIANES

De la productora
de Pepe Rubianes

VIDA DE PEIX

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

Els protagonistes del nostre 
sainet són dos homes, el 
Joan i el Lluís. Han arribat 
a la quarantena amb tot el 
que consideren indispensa-
ble per gaudir d’una vida 
plena i ordenada: parella 
sòlida, fills, salut, feina es-
table, casa agradable… etc. 
Per fi han assolit la conforta-
bilitat anhelada durant anys.
Podríem dir que són dos homes força afortunats. Però, tot i així, dins 
seu sonen cants de sirena que no saben com aplacar. Sempre en volem 
més. No hi ha un full de ruta per les coses importants, i és tan fàcil 
perdre’t.

En Manu Fusta és un 
virtuós violoncelista 
que en aquesta ocasió 
ofereix un espectacle 
de petit format i gran 
efectivitat.

Música i paraula enllaçades de tal forma que es converteixen en un 
espectacle intens i profund, transgressor i directe, alegre i contundent, 
un cant a la llibertat

El dia del seu quaranta aniver-
sari, la Laura té una experièn-
cia fugaç però demolidora: 
durant el seu trajecte habitual 
en metro, un desconegut li somriu i li diu alguna cosa a cau d’orella. Ja 
a casa, durant la festa, aquella llavor germinarà i acabarà bombardejant 
la “suposadament” assentada vida familiar, malgrat els esforços de la 
Laura per mantenir la unió amb i entre els seus éssers estimats.

amb Mercè Comes
i Rosa Andreu

Direcció: DANIEL ANGLÉS 

‘Una Altra Estrena’ és una produc-
ció de la FAC, la XTAC i el grup de 
teatre Sus4 a càrrec de Clara Solé i 
sota la direcció artística de Daniel 
Anglès. Les actrius i actors Maria 
codony, Clara Giralt, Ferran Enfe-
daque, Alexandre Ars,

Laura Font i Carles Alarcón donen veu als personatges d’aquest diver-
tit 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 actors i actrius hauran d’improvisar principalment 
amb l’ajuda del públic. 

EN 

L’actriu que l’any passat l’1 de novembre 
ens va delectar en els 12 personatges 
interpretats a BLANCA DESVELADA ens 
visita aquest any amb la seva amiga Pa-
loma Jiménez per presentar-nos un es-
pectacle d’humor que feien al CLUB DE 
LA COMEDIA com a protagonistes.
Una visió femenina de les situacions més 
quotidianes. Paloma i Alejandra posen 
veu a les seves vivències i ens parlen de 
com viatjar fines i segures, i de la recerca 
de príncep blau que es destenyeix amb 
el temps. Riure i humor en temps revolts.

Quan tenia 9 anys vaig serrar per la meitat la Barbie Malibú de la 
meva germana gran, i tot i la “bufetada” que em vaig emportar, 
vaig saber que aquesta era la meva vocació. Des de llavors, no 
he parat d’omplir de confeti i purpurina tots els teatres del país, 
fins a convertir-me en el mag televisiu de TVE, La 2, TV3 ... Fins 
i tot he fet màgia per les xarxes i fins a la ràdio! I és que al final, 
tot és possible ... com per art de màgia.

ÍNTIMAMENT LLACH
COMPANYIA NEUS MAR
Ens porta a l’univers de Lluís Llach, 
la Neus Mar, de veu fresca, sensible 
i delicada però, quan cal, contun-
dent, apassionada en les seves in-
terpretacions, amb un coratge que 
és capaç d’encomanar tota una pla-
tea. I a la seva veu s’hi fon la poesia 
corporal de la Montse Canals feta 
emoció, creació, força, interpreta-
ció i passió. Cant i dansa creen una 
singular simbiosi que ens transmet 
la força i la tendresa que només tro-
bem a les cançons de LLach.

Música – piano, guitarra (i…) Carles Beltran
Paraules ( i…) Lali Barenys
Cant (i…) Namina

Diumenge 3 de gener, a les 18:30h

Diumenge 14 de febrer, a les 18:30h

Diumenge 28 de març, a les 18:30h

Diumenge 17 de gener, a les 18:30h

Diumenge 21 de febrer, a les 18:30h

Diumenge 11 d’abril, a les 18:30h

Diumenge 31 de gener, a les 18:30h

Diumenge 28 de febrer, a les 18:30h

Dissabte 24 d’abril, a les 20:30h

Dissabte 6 de febrer, a les 18:30h

Diumenge 14 de març, a les 18:30h

Diumenge 25 d’abril, a les 18:30h

Mercè Aránega
Màrcia Cisteró
Joan Negrié
Albert Pérez
Autor i director:
NELSON VALENTE

36 preguntes que faran que 
t’enamoris és una comèdia 
romàntica inspirada en l’ex-
periment que el psicòleg 
Arthut Aron va fer el 1997 
sobre com es genera la inti-
mitat. Es tractava d’un qües-
tionari de 36 preguntes que 
diverses parelles de desco-
neguts havien de respondre. 
Encara que l’experiment 
pretenia únicament investi-
gar sobre la intimitat, el cas 
és que, després d’aquelles 
sessions, més d’una parella 
s’havia enamorat.

Ens proposen un recorregut musical 
pel món. Aquests músics posan la seva 
empremta en cada 
cançó, cada estil 
musical creant un 
resultat fresc i inno-
vador en llenguatge 
jazzistic.
Boleros, Bossa 
Nova, Jazz, latin i 
cançó d’autor.

Anna Luna
& Xavier Algans
Músiques del Món

Manu Fusta
Viatger
entre cordes


