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ENTRADES
ENTRADA JOVE:
3 € (de 12 a 20 anys).
Només es compra a taquilla i cal portar el DNI.
ABONAMENTS
T +F

Teatre Familiar:
4 espectacles 20 €

Cicle Cultural:
5 espectacles a triar 54 €
Cicle Cultural:
8 espectacles 79 €
*En els abonaments no s’inclou l’obra
Mamma Mia! de l’ATSOC.
ANTICIPADES
www.entrapolis.com
i a taquilla Sala Mozart (c. Església, 91)
de 17.00 a 20.00 h
tots els dimecres a partir del 16 de desembre de 2020.
Dia de l’espectacle
dues hores abans de l’actuació, sempre que no s’hagin
exhaurit.
info@promocioartistesimusics.com

NOTA
A causa de la situació actual provocada per la Covid,
s’haurà d’estar alerta sempre als possibles canvis que hi
pugui haver i a les normatives de prevenció del PROCICAT.
* La programació pot veure’s alterada per motius aliens
a l’organització. Si fos el cas, s’avisaria mitjançant el web
municipal i Ràdio Calella.
* Els aforaments i el distanciament entre els seients seran
sempre respectant la normativa vigent del PROCICAT.
* A l’arribada un acomodador/a els acompanyarà als seients
preassignats.
* Serà obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
* Es recomana arribar amb 30’ d’antelació per fer l’entrada
esglaonada.
* A l’entrada hi haurà dosificadors amb gel desinfectant.
* Tant en les cues d’entrada com en les de sortida és
important guardar la distància de seguretat d’1,5 m.
Es prega apagar els mòbils i
dispositius electrònics un cop
s’hagi accedit a la sala.
La Sala Mozart està adaptada
per a persones amb mobilitat
reduïda.
Es demana puntualitat per no
alterar les actuacions.

cc2021

teatriear
fam+il

GENER
diumenge 3
a les 18 h

ADEU PETER PAN
TEATRE TITELLES / CATALÀ
A PARTIR DE 3 ANYS

Preu: 6 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

CIA. FESTUC TEATRE
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li
encanten els contes, històries i aventures que li
explica el seu avi, amb qui passa totes les tardes
jugant a ser Peter Pan. Però de sobte, una nit,
els nens perduts s’enduran la Maria de la seva
habitació cap al País de Mai Més. Aleshores,
les aventures les viurà en primera persona. Els
pirates, la campaneta, els indis i tot l’imaginari
que va escriure en James Matthew Barrie
passaran a formar part de la seva realitat.
Una història molt tendra en què es plasma una
realitat actual: el vincle entre els infants i els
seus avis. Un conte d’ara i sempre per gaudir-lo
amb tota la família.

#CulturaSegura

cc2021

GENER
dissabte 9
a les 19 h

ELS BRUGAROL
TEATRE / CATALÀ

Preu: 12 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

AMB RAMON MADAULA, JAUME MADAULA
I ESTEL SOLÉ
UNA OBRA DE RAMON MADAULA
I DIRIGIDA PER MÒNICA BOFILL
A cal Brugarol —família de l’alta burgesia
catalana—, la filla, l’Anna, que és activista social
i feminista, decideix canviar-se el cognom pel de
la mare: “No abatrem el patriarcat fins que no
ens diguem com la mare que ens ha parit”.
Per a l’Antoni Brugarol, el pare de l’Anna, és
inconcebible que la seva filla ja no es digui
Brugarol —un dels cognoms amb més solera de
la comarca—, i haurà de recórrer a tota mena
d’argúcies i xantatges perquè l’Anna no es canviï
el cognom.

#CulturaSegura

cc2021

GENER
dissabte 23
a les 19 h

EQUUS
TEATRE / CATALÀ

Preu: 12 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

AMB CARLES FÍGOLS, LLUÍS ARRUGA, IVANA
MIÑO, MERCÈ ROVIRA, XAVI LITE, JÚLIA
FERRÉ I ANDREU LAHOZ
DIRIGIDA PER DENIS FORNÉS
Equus és una història més enllà dels límits, una
invitació a reflexionar sobre l’adoració mística i
carnal, sobre els patrons inconscients dels quals
emanen les nostres conductes. Un text brutal
que ens qüestiona les nostres pròpies pors i
temors i ens condueix a plantejar-nos el sentit
de l’existència en un món encegat per la rutina,
per la faula moral i pels tabús.
Peter Shaffer s’inspirà després de llegir als
diaris sobre el crim perpetrat, a l’Anglaterra de
principis dels setanta, per un adolescent que
va cegar sis cavalls. El relat de Shaffer se’ns
presenta com un text gairebé detectivesc,
fent ús dels principis de la psicoanàlisi i la
psicopatologia, i que fan referència a les passions
i desenganys més personals del jove i, alhora, als
diversos personatges que conformen el text.

#CulturaSegura
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GENER
diumenge 31
a les 18 h

ZAQUIZAMÍ
TEATRE DANSA
A PARTIR DE 3 ANYS

Preu: 6 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

CIA. ROBERTO G. ALONSO
Zaquizamí era el nom dels espais on es
guardaven els objectes en desús. Un espectacle
vitalista on joguines i andròmines abandonades
en unes golfes o traster cobren vida, busquen
noves oportunitats i fan dels seus defectes
virtuts. Un cant a la diversitat, a la solidaritat i a
l’esperit de superació.
El nostre zaquizamí, el de la nostra història,
és al fons del passadís. Té tres prestatges mal
posats, una porta amb pany i clau i un endoll
que no funciona. Cada cop que es tanca el llum
s’hi fa una festa i els seus habitants, els que no
es veuen però hi són, comencen a viure, a jugar
i a somiar quan es pensen que no els senten.
Psssssss... No feu soroll, que no sàpiguen que ho
sabeu!

#CulturaSegura

cc2021

FEBRER
dissabte 6
a les 19 h

DE MARES I FILLES
TEATRE / CATALÀ

Preu: 10 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

AMB MONT PLANS I ANNABEL TOTUSAUS
ESCRITA I DIRIGIDA PER PACO MIR
Una mare i una filla es retroben a l’habitació
d’un hospital després d’haver passat cinc anys
sense parlar-se. Una conversa forçada en què la
filla descobrirà aspectes inversemblants de la
seva mare i, sobretot, de la seva família.
La posada en escena de De mares i filles
necessita dues actrius que tinguin el do de la
comèdia i que, al mateix temps, puguin arribar
al fons del cor de l’espectador per obtenir el
resultat dramàtic més desitjat: la combinació
equilibrada de riures i llàgrimes. Dues actrius,
enormes, magistrals, que des del primer
moment ens capturen dins de les teranyines del
seu passat per ficar-nos en un “Dragon Khan”
emocional que sembla que no s’hagi d’acabar
mai.

#CulturaSegura

cc2021

FEBRER
dissabte 13
18 i 20.30 h

UNA NIT
AMB EL MAG LARI
MÀGIA / CATALÀ

Preu: 12 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

Hi ha nits màgiques, i després hi ha nits que
directament són màgia: com la que ens espera
amb el Mag Lari! Amb quasi trenta anys sobre
l’escenari i tota una vida dedicada a l’art de
sorprendre, la seva vocació l’ha portat per
moltíssims teatres de Catalunya, Espanya i
Europa.
Ens portarà una nit plena d’il·lusions, jocs,
llums, fum i molt d’humor. Perquè no és només
un mag que es treu cartes de la màniga, també
ens fascinarà amb misteris i trucs que ens
deixaran bocabadats. Amb només una hora i
vint minuts, ens podrà fer desaparèixer, riure
i, fins i tot, ballar. Preparats per formar part de
l’espectacle?

#CulturaSegura

cc2021

FEBRER
dies 19, 20, 21
26, 27 i 28
h. a confirmar

MAMMA MIA!
EL MUSICAL DE L’ATSOC
MUSICAL / CATALÀ

Preu: 12 €
A la venda a
www.teatresolidari.
cat

EN BENEFICI DE LA MARATÓ DE TV3.
DIRECCIÓ: JOSEP GRIMA.
COREOGRAFIA: JANA TORRES I CARLA
FAMADA. MÚSIC: DANI FUERTES.
INTERPRETACIÓ: GERARD TORRUELLA I
ESTER BOQUER. CANT: LAURA CONTRERAS.
“Sempre he somiat”, així arrenca el nostre
somni, però nosaltres ho fem amb els ulls
oberts. I que difícil ha estat fer-ho!, però és allà,
als somnis, on tot comença. I la nostra màgica
història explica, a través de les cançons d’ABBA,
la divertida aventura d’una filla a punt per al
gran casament i una mare visitada per tres
antics amors que volen ser-hi.
Amb l’humor com a bandera, és un emotiu
musical on l’amistat, l’amor i la família seran
claus per tirar endavant.
Entrades a www.teatresolidari.cat

#CulturaSegura
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MARÇ
dissabte 6
a les 20 h

ELS GOSSOS
TEATRE / CATALÀ

Preu: 12 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

AMB MERCÈ ARÀNEGA, SANDRA MONCLÚS,
JOAN NEGRIÉ I ALBERT PÉREZ
Una celebració familiar destapa un laberint
de secrets enterrats. Secrets del cor. Records
distanciats pel temps. Què som? Què hem fet?
De què tenim por?
Per respondre a aquestes preguntes, un pare
recorre a fets del passat, molts dels quals ni tan
sols van succeir. Una mare es retreu a si mateixa
tot allò que no es va atrevir a fer. Una parella jove
es victimitza com si la vida que porten junts fos
l’única opció. Els gossos és una comèdia tràgica
que s’endinsa en qüestions universals a partir
de la família i les seves disfuncions, el conjunt
humà que més interessa el director argentí
Nelson Valente, com va demostrar amb l’èxit
El loco y la camisa.

#CulturaSegura

cc2021

MARÇ
dissabte 20
a les 20 h

MONROE-LAMARR
UNA TROBADA QUE VA PODER ALTERAR EL CURS
DE LA GUERRA FREDA
TEATRE / CATALÀ

Preu: 15 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

AMB LAURA CONEJERO, ELISABETH
CASANOVAS, DAVID VERT I ELOI SÀNCHEZ
DIRIGIDA PER SERGI BELBEL
Monroe-Lamarr (Still Life) relata una trobada
entre l’actriu i inventora Hedy Lamarr i la també
actriu Marilyn Monroe (el dia abans de la seva
mort). L’obra, que juga amb dues temporalitats
(1962 i 1966), es basa en fets històrics a l’hora
de relatar una tensa i emotiva confrontació
entre dues dones marcades per la pressió de la
celebritat i el pas del temps.
Durant la seva singular “batalla de reines”, es
desgranen temàtiques universals com ara la
fragilitat de la fama, el pas irreversible dels anys,
la caducitat de la bellesa, les manipulacions del
poder, l’absurditat de la guerra o la submissió de
la dona, especialment als anys seixanta i al món
del cinema.

#CulturaSegura
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MARÇ
diumenge 28
a les 18 h

EN PATUFET
(I ELS SEUS PARES)
TEATRE / CATALÀ
A PARTIR DE 3 ANYS

Preu: 6 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

Aquesta adaptació de la popular rondalla
catalana, una de les preferides pels menuts de
casa, fa una picada d’ullet al món actual.
En la nostra versió presentem uns pares novells
i excessivament protectors amb el seu fill. És
un text escrit en un vers picat i viu, amb tocs
d’humor i tendresa, inspirat en la tradició
catalana que ha fet néixer aquest personatge
però amb una mirada actualitzada, moderna i
global. En Patufet (i els seus pares) compta
amb la música i les composicions originals d’en
Pep López. Un espectacle que connecta amb
humor la història tradicional amb les obsessions
d’avui.

#CulturaSegura
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ABRIL
dissabte 10
a les 20 h

PEDRO SALAZAR
MÚSICA

Preu: 10 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

Amb l’experiència de quasi trenta anys als
escenaris, el guitarrista i creador calellenc
Pedro Salazar munta un dels projectes més
ambiciosos fins al moment i en exclusiva per al
teatre de Calella.
Un concert amb la idea de fusionar petits
fragments de bandes sonores, músiques
admirades des de sempre o diferents estils
musicals, amb la seva essència que és el
flamenc. Un projecte de gran envergadura en
què també s’interpretarà l’himne internacional
gitano en romaní amb 15 artistes a l’escenari,
violins, violoncel, contrabaix, percussions,
bateria, guitarra, 3 veus, trombó, flauta
travessera, piano i bailaor.
Un concert teatralitzat on el creador i director
vol sorprendre l’espectador en tots els sentits.
Un concert únic i irrepetible que no us podeu
perdre.

#CulturaSegura
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ABRIL
dissabte 17
a les 20 h

GRAN GALA DE DANSA
DEL BALLET DE
BARCELONA
DANSA

Preu: 12 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

Presenta una barreja dinàmica i emocionant de
diversos estils amb 18 ballarins a l’escenari. La
primera part inclou peces de ballets clàssics i
contemporanis, i al segon acte trobem Together,
la nova creació d’Antonio Carmena, exsolista del
New York City Ballet, i Marcus Salazar.
Els fundadors i directors de la companyia, Carlos
Renedo (Barcelona) i Chase Johnsey (Florida),
amb una llarga trajectòria en el món de la dansa
—incloent-hi grans companyies com l’English
National Ballet de Londres, o la Metropolitan
Opera House de Nova York—, han aconseguit
establir, junt amb la directora associada Carolina
Masjuan, la companyia que el país necessitava,
que és ja un referent internacional amb ballarins
de més de 20 nacionalitats diferents.

#CulturaSegura
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ABRIL
diumenge 25
a les 18 h

L’AVENTURA
D’AVORRIR-SE
TEATRE TITELLES / CATALÀ
A PARTIR DE 3 ANYS

Preu: 6 €
A la venda a
www.entrapolis.com
i a la Sala Mozart

CIA. L’ESTAQUIROT
La Rita és una nena que, tot i tenir moltes
joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar sola.
Però un dia a casa de l’àvia, amb un simple
aneguet de goma, comença una aventura que la
portarà a viatjar amb la imaginació al món dels
colors, descobrint personatges sorprenents. I
ara sempre vol anar a casa de l’àvia per avorrirse una estoneta!
Aquest espectacle pretén motivar la creativitat
dels nens i les nenes, així com reflexionar sobre
la gestió del temps i la quantitat de joguines i
regals que tenen a casa.

#CulturaSegura
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