(INFANTIL)

- 10 €/ 12 €

(ADULT)

Música: CONCERTO A TEMPO D'UMORE amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà
Un concert teatral destinat a tots els públics. Un espectacle còmic i musical amb
una banda sonora formada per peces conegudes dels autors més reconeguts de la
música clàssica. Teatre de gest amb molt d’humor. Dotze músics i un director d’orquestra que fan transcórrer la música clàssica per situacions realment inversemblants. Una proposta concebuda per fer gaudir el gran públic de les melodies més
famoses i els gags més divertits, a la vegada que els més experimentats se sorprenen dels peculiars arranjaments musicals i dels enginyosos recursos humorístics.
Amb aquest espectacular concert del director Jordi Purtí celebrarem el Nadal a
l'Artesana.

10 TEMPORADA ESTABLE

DIUMENGE 23 DE DESEMBRE │18.00 h │115 min │5 €
Cinema familiar: EL REGRESO DE MARY POPPINS
Després de 54 anys arriba la seqüela d’una de les pel·lícules més vistes de la història basada en les narracions de P.L.Travers. La nova pel·lícula de Mary Poppins
ens situa 25 anys després de la primera, al fosc Londres de 1935.
DIUMENGE 30 DE DESEMBRE │17.00 h i 20.00 h│75 min │8 €
Teatre: ELS PASTORETS DEL SEGLE XXI
Com cada any per aquestes dates, la Companyia Teatral l'Artesana posarà en escena el clàssic nadalenc modernitzat.

VENDA D’ENTRADES
La venda d’entrades anticipades tindrà lloc a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic. També es
poden reservar per telèfon, trucant al 977 83 00 57 o enviant un correu electrònic a l’adreça: cultura@falset.org.
Les entrades no anticipades es vendran a la taquilla del teatre, una hora abans de cada espectacle.

ORGANITZA

OCTUBRE - DESEMBRE

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE │18.00 h │75 min │8 €/ 10€

TARDOR DE 2018

DIUMENGE 9 DE DESEMBRE │18.00 h │75 min │5 € (INFANTIL) - 10 € (ADULT)
GALA BENÈFICA DE LA MARATÓ DE TV3
Com cada any, l'Associació de Dones la Quartera de Falset organitza aquesta gala
benèfica amb sortejos i actuacions teatrals i musicals. La recaptació es destinarà
íntegrament a la Fundació de La Marató de TV3, enguany dedicada al càncer.

COL·LABORA

Ajuntament de Falset
REGIDORIA DE CULTURA

L’ARTESANA
te a tr e mu n i cip al

J

PLAÇA DEL TEATRE, SN - Falset
www.falset.org · 977 83 00 57
cultura@falset.org

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE │18.00 h │114 min │5 €
Cinema: MAMMA MIA, UNA Y OTRA VEZ
Arriba el segon lliurament d'una de les pel·lícules més taquilleres de la història per
portar-nos de viatge a l'estiu on va començar tot, aquell màgic estiu del 79, en què
Donna va conèixer els tres possibles pares de Sofie i va arribar a l'illa de Kalokairi
on va muntar un hotel que ara està en mans de la seva filla embarassada.
DIVENDRES 19 D’OCTUBRE │22.00 h│5 €
1r CONGRÉS DE LA JOTA ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA
Espectacle inaugural a càrrec de la companyia Xuriach. Musica & Dansa, Antiga
& Tradicional.

DISSABTE 20 D’OCTUBRE │21.00 h │5 €
1r CONGRÉS DE LA JOTA ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA
Espectacle A VORE amb Sonia Gómez, Ramon Balagué, Astrio, Carme Balagué i
Pau Puig.
DISSABTE 20 D’OCTUBRE │22.30 h │A LA PLAÇA DEL TEATRE
1r CONGRÉS DE LA JOTA ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA
TROBADA DE SONADORS. Aplec de músics i formacions d'instruments de corda
que tenen com a repertori comú les músiques i els balls de la tradició pagesa, com
són les jotes i els fandangos. Hi participaran formacions provinents del País Valencià, Mallorca, Menorca, les Garrigues i les Terres de l'Ebre.
DISSABTE 27 D’OCTUBRE │22.00 h │96 min │5 €
Cinema de terror: LA MONJA
Quan una jove monja se suïcida en un convent de clausura a Romania, un sacerdot expert en possessions diabòliques i una novícia són enviats pel Vaticà per
investigar el succés. Junts descobreixen el pervers secret que guarda l’ordre religiosa.
DIUMENGE 28 D’OCTUBRE │18.00 h │118 min │5 €
Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC): ELS INCREÏBLES 2
Torna la família de superherois més increïble. Ara, Helen, la matriarca de la família, és cridada per liderar una campanya que porti de tornada els superherois,
mentre Bob es dedica a les tasques domèstiques a casa amb l'adolescent Violet, el
jove Dash i el nadó Jack-Jack, qui comença a descobrir els seus superpoders. La
seva missió es torça quan apareix un nou malvat que amenaça de destruir-ho tot
amb el seu gran pla.
DIVENDRES 9 i DISSABTE 10 DE NOVEMBRE │21.00 h│75 min │8 €
Música: FESTIVAL ACCENTS: XARIM ARESTÉ i ÈRIC VINAIXA
El Festival Accents és un cicle de pop, rock i folk amb tots els accents dels Països
Catalans que se celebra a diferents poblacions del Camp de Tarragona. En la seva
5a edició s'hi suma Falset. Divendres 9, a les 21.00 h, el cantant flixenc Xarim
Aresté presentarà el seu disc Polinèsies. L'endemà, dissabte 10, a les 21.00 h, el
cantant miravetà i barceloní Èric Vinaixa presentarà el seu últim disc Caos a mig
camí.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE │18.00 h │70 min│5 € / 8 €
Música: CONCERT DE SANTA CECÍLIA 2018
Com ja és tradició per aquestes dates, l’Associació Musical de Falset organitza el
concert de Santa Cecília, patrona dels músics, amb la Banda Vila de Falset i la Coral
Vila de Falset. Aprofitaran l’ocasió per presentar oficialment les noves incorporacions
a la banda.
DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE │20.00 h │80 min │12 € / 15 €
Teatre i música: EL GRAN CIRC D'ERIK SATIE
Es tracta d'un concert escenificat, amb música i adaptació de textos d’Erik Satie, que
intenta copsar l’art, l’esperit i la peculiar personalitat del compositor francès a través
del seu llegat musical, dels seus escrits i de les seves llegendes. Un espectacle teatral i musical amb tocs de circ i cabaret organitzat pel Centre Quim Soler, en el marc
de la segona edició del Festival deTerrer.
DISSABTE 24 DE NOVEMBRE │18.30 h │70 min │7 €
Teatre: AI CONY!
L’Associació de Dones la Quartera ens proposa el nou espectacle de la Companyia
Teatre de Maleta, un monòleg d’amor, humor i ovaris. “Soc dona i còmica, i això no
és un acudit. Va de debò. Ja sé que sona fort, però les dones no només riuen de les
bromes dels homes, de fet, també poden fer comèdia”.
DISSABTE 1 DE DESEMBRE │19.30 h │70 min │preu per determinar
Documental: 40 HECTÀREES: LA TERRA I EL PAGÈS
En el marc del Most Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava Penedès/Priorat
es projectarà un film on set pagesos del Penedès ens parlen del seu treball quotidià
al camp i de la seva manera de relacionar-se amb la terra, cadascú a la seva manera.
40 hectàrees vol ser l’espai de reflexió d’un col·lectiu, sovint marginat, i parteix de la
convicció que el millor futur de la terra passa per la supervivència dels nostres pagesos.
DIUMENGE 2 DE DESEMBRE │18.00 h │96 min │5 €
Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC): SMALLFOOT
Smallfoot dona un gir a la llegenda de Bigfoot quan un Yeti jove i llest es troba amb
alguna cosa que pensava que no existia: un ésser humà.
DISSABTE 8 DE DESEMBRE │20.00 h │90 min │15 € / 18 €
Música: MAYTE MARTÍN en concert, flamenc clàssic
El contingut i l'estètica musical i artística del seu espectacle representen una original
aposta des de l'austeritat, per una ortodòxia contemporània que reivindica alhora el
classicisme i la creativitat. Amb una acurada selecció de les més belles i commovedores lletres populars, aquest concert recull, sota el filtre sonor de la subtilesa i l'elegància melòdica que caracteritzen a Mayte Martín, obres mestres del repertori flamenc
clàssic pràcticament en desús; cants preciosos que mai abans s'havien escoltat en
veus contemporànies. Un concert molt especial emmarcat dins la segona edició del
Festival Músiques de Terrer.

