Badia del Vallès
de l’1 d’abril
al 4 de juny
de 2017
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EXPOSICIÓ
NO S’HI INVITA
PARTICULARMENT.
TRETZE MIRADES
A JOAN OLIVER.
De l’1 d’abril
al 4 de juny de 2017

Vestíbul de l’Auditori
Tretze gravats realitzats
per l’alumnat de 2n curs
d’Il·lustració de l’Escola Illa,
a partir de tretze fragments
de l’obra de Joan Oliver
escollits per l’escriptor
sabadellenc Antoni
Dalmases.
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CONCERT A 4 BANDES
Agrupació Musical de Badia del Vallès

4 concerts en 1, amb 4 bandes de música. Podrem gaudir d’un festival musical
interpretat per l’Associació Musical de Castelldefels, Associació Musical Segle
XXI de Rubí, Banda de Música de la Vall del Tenes i Agrupació Musical del
Vallès.

Gratuït
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DS/01 d’abril

17 hores

Pavelló Municipal
15/3/17 12:47

MIGUEL
ÁNGEL
MARÍN
Monòleg
Sembla que avui en dia està tot
perdut: corrupció, desamor, canvi
climàtic i la Pantoja que torna als
escenaris... Però Miguel Ángel Marín
no perd l’esperança ni el bon humor.
Viu un espectacle de rialles i gaudeix
de les seves bogeries.
Llengua: Castellà

5€
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DG/02 d’abril

18.30 hores
15/3/17 12:47

SANT JORDI O ALGO ASÍ
The Polishers de l’A. C. Vermell i Negre

Esteu segurs que coneixeu la llegenda de Sant
Jordi? Un rei corrupte, un drac manso, una
princesa que no es deixa rescatar…

Intèrprets: David, Jonatan, Juli,
Marta, Mònica, Montse, Rosa, Toñi
i Yolanda

Llengua: Castellà

5€
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DS/22 d’abril

22 hores
15/3/17 12:47

I FESTIVAL DE
BALL DE BADIA
AIGMB

En el primer Festival de Ball s’interpretaran
diversos balls i comptarem amb grups de
funky, hip-hop, salsa, bachata, balls de saló,
balls regionals, zumba, etc.
Hi participarà gent de diferents edats i
comptarem amb la presència de diverses
escoles i associacions de Badia del Vallès i
d’altres municipis.

Gratuït
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DG/30 d’abril

11 hores

Parc de Joan Oliver
15/3/17 12:47

LA VIDA MISMA
AIGMB. Monòleg
de Manuel Barbosa
El malagueny Manuel Barbosa
ve a presentar-nos el seu nou
espectacle en primícia per a la
Mostra de Teatre de Badia del
Vallès. Un xou amb el millor i
més àcid humor del panorama
nacional, avalat per les crítiques
dels millors còmics d’aquest
país.
Un espectacle presentat per
Miguel Ángel Marín. Sal i pebre
al mateix escenari.
Llengua: Castellà

5€
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DS/06 de maig

20 hores
15/3/17 12:47

EMPACHADOS
Maikamente
de l’A. C. Vermell i Negre

La família Upset, dels Upset de tota
la vida, una típica família anglesa d’alt
llinatge, esperen un convidat molt
especial. No escatimaran en detalls
perquè tot surti... a gust de tothom.
Llengua: Castellà

Autor: Jorge Moreno
Direcció: Montse Carbonell
Intèrprets:
Mortimer - Antonio Jabalera
Úrsula - Ita Soriano
Betty - Nerea García
Greta - Esther Sierra
Inspector - Mery Guerrero

5€
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DS/13 de maig

18 hores
15/3/17 12:47

DE SUS CENIZAS
Dones per la Igualtat

Fernanda, de la tercera generació de dones
propietàries del gran teatre EL SOL, el gira, el
regira, li renta la cara, s’arrisca i de nou, li dóna
la vida de la mà dels personatges més divertits
i absurds. “Què feies tirant trets als gerros,
grassa?”, “Pels pòmuls operats de Tom Cruise!”
“Vols que li cali foc al cul?”, “Ho veus Mariano,
estem al lloc més màgic del món: un teatre”.

Autor: Eva Maestro Soriano
Direcció: Eva Maestro Soriano
Intèrprets: Mª Antonia Redondo,
Cristóbal Galera, Pepi Manzano,
Carlos Díaz, Quima Navarro, Pili
Pérez y Maruja Rayo

Llengua: Castellà

5€
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DS/20 de maig
DG/21 de maig

22 hores
18 hores
15/3/17 12:47

LA CORAL EN CONCERT
Coral la Ginesta

La coral Ginesta del Vallès és un cor format per persones amb una mitjana
d’edat de 40 anys disposades a passar-s’ho d’allò més bé cantant. Ens agrada
cantar des de musicals i bandes sonores a clàssics de Mozart i Bach, passant
per cançons tradicionals. Últimament hem viatjat a Sevilla, Trujillo i Alacant per
fer allò que més ens agrada: cantar! Us animeu a provar-ho?

Gratuït
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DS/27 de maig

18.30 hores

Església Mare
de Déu de la Mercè
15/3/17 12:47

SOUL DEALER + INVITADOS
AIGMB

Soul Dealer és una banda de metall de Barcelona que destaca pel seu so heavythrash, amb marcades melodies i tornades explosives.
Amb dos discos al mercat, “A price to pay” (2014) i “Holy in your head” (2016),
han tingut un gran nombre de fidels seguidors del gènere i han estat capaços
d’unir en els seus xous, els fans del so més clàssic amb els d’un so més modern
i actual.

5€
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DS/27 de maig

21.30 hores
15/3/17 12:47

TERRA BAIXA

Doce y medio de l’A. C. Vermell i Negre
A la Catalunya del segle XIX, la vida dels
camperols depèn del caprici de l’amo. La Marta
i el Manelic es veuen enredats en un casament
concertat que beneficia en Sebastià, l’amo de les
terres on viuen. L’amor, la passió i la tragèdia en un
escenari que reflecteix la realitat social de l’època.

Autor: Àngel Guimerà
Direcció: Tamara i Mònica
Intèrprets: Ainhoa, Aminata,
Anna Maria, Cristina, Erik,
Felipe, José María, Mireia,
Nerea, Paula i Rubén

Llengua: Castellà

5€
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DG/28 de maig

18 hores
15/3/17 12:47

AUDICIÓ MUSICAL
AIGMB

A càrrec dels músics de l’entitat, els alumnes demostraran la feina feta
durant tot el curs amb diferents instruments i combos.

3€
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DV/02 de juny

18 hores
15/3/17 12:47

KIDS THEATRE
AIGMB

Cambridge Center ofereix un espectacle teatral on actua tot l’alumnat d’edats
compreses entre els 6 i els 14 anys.
Els estudiants dels centres de Badia, Barberà, Sabadell i Parc Europa
representen 40 obres de teatre a l’estil dels musicals, on combinen l’obra
pròpiament dita amb cançons angleses.
Cada representació està adequada als nivells d’anglès corresponents i s’hi
posen en pràctica els continguts treballats al llarg del curs.
Llengua: Anglès

3€
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DS/03 de juny

09 - 21 hores

15/3/17 12:47

LA FORMIGA PIPA
AIGMB. Teatre infantil

Un matí, la formiga Pipa, cansada de tant
feinejar decideix escapar-se del formiguer i
viure una aventura.
Amb la Misto, una cuca de llum i el Palet, un
insecte pal, descobrirà l’amistat i passarà la
seva primera nit fora del formiguer.

Autora, Narradora i Manipuladora:
Pilar Casalengua
Escenografia, titelles i direcció:
Xavier García
Producció:
CIA. LA CLOSCA

Llengua: Català

3€
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DG/04 de juny

12 hores
15/3/17 12:47

INFORMACIÓ
Venda
Taquilla Auditori:
de dilluns a divendres, de 18 a 20 h, la setmana abans de
l’espectacle (vàlid per als actes de l’Auditori).
* El dia de la funció/concert, es vendran les entrades restants
1 hora abans de l’inici de l’espectacle al mateix espai on tingui
lloc (Auditori o Casal de Joves).
** Els concerts de la Coral Ginesta i de l’Agrupació Musical
no requereixen entrada.
Per a qualsevol consulta:
Edifici El Molí · c. de la Costa Blava, s/n . 08214 Badia del Vallès
Tel. 937 294 651 · cultura@badiadelvalles.net
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Ho organitza:

Amb el suport de:
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