I PER LA FIRA DEL VI 2017...
DIUMENGE 30 D’ABRIL, 19.00
MÚSICA: D’EST A OEST. CONCERT DEL QUINTET “MONTSANT”
El Quintet Montsant interpreten una col·lecció de músiques tacades per la influència
ètnica. Els folklores àrab, flamenc, zíngar, sub-saharià, sud-americà... i català, es
troben en aquest concert atípic i desenfadat que mescla tradició i contemporaneïtat en
el més pur estil segle XX i XXI, així com altres obres prestades de diferents formacions instrumentals, especialment arranjades per a aquest ensemble tan inusual format
per Pere Olivé (percussions), Marta Cardona i Albert Carbonell (violins) Quim Badia
(viola) i Oriol Aymat (violoncel).
Preu anticipada: 12€
Lloc: Cooperativa Falset - Marçà
Preu taquilla: 15€

L’ARTESANA, UN
MÓN D’ESPECTACLE

DIUMENGE 30 D’ABRIL, 17.30 / 18.00 / 18.30
TEATRE: GOTIM. PRIMER FESTIVAL DE MICROTEATRE I VI DEL PRIORAT
1. NINIS: La Verge Maria i Sant Francesc d’Assis, que fa més de 160 anys que es troben
tancats dins una església. El món a fora ha canviat però l’única que ho sap és la Verge,
que surt un cop l’any en processó. La Verge i el Sant conversaran sobre la vida i la fe
dels humans i tot allò que ells, com estàtues que són, no poden fer…O potser si?
2. MATRIMONI DE CONNIVÈNCIA: En Miquel s’ha casat amb la Júlia per formar la
família modèlica i envejable que sempre ha somiat. Ara bé, està disposat a fer qualsevol
mena de sacrifici per aconseguir-ho?
3. SIS AUTORS A LA RECERCA DEL PERSONATGE: Sis autors es presenten per un
càsting a la recerca d’un personatge per aparèixer a la seves obres, en una paròdia inversa de l’obra “Sis personatges a la recerca d’un autor” de Luigi Pirandello.
Preu amb copa: 10€
Preu sense copa: 5€

Lloc: 1. Consell Comarcal del Priorat - La Quartera, 1
2. Teatre l’Artesana de Falset - Plaça del Teatre, s/n
3. Local Associació de Jubilat - C/Baix, 40

Organitza:

Ajuntament de Falset
Regidoria de Cultura

Teatre Municipal
l’Artesana

Amb el suport de:

Il·lustració portada: Gregori Salvat

Plaça del Teatre, s/n. - Falset
977 83 00 57 - cultura@falset.org

6a TEMPORADA
PROGRAMACIÓ DE PRIMAVERA
ABRIL - MAIG - JUNY

2017

DIUMENGE 9 D’ABRIL, 18.00

DIUMENGE 21 DE MAIG, 18.00

CINEMA INFANTIL: ELS BARRUFETS 3. EL POBLE AMAGAT
Cada barrufet té una tasca concreta a fer al seu poble, tots menys la Barrufeta, que
preocupada, decideix sortir a descobrir-la. Al aventurar-se pel Bosc Encantat, un lloc
prohibit per als barrufets, ella i els seus germans s’embarquen a una aventura plena
de misteris, fantasies i adversitats, i hauran de protegir-se del malvat Gargamel.
Preu: 5€
Durada: 1 h 35 min.

CINEMA: UN MONSTRE EM VE A VEURE
El nou film de J. A. Bayona, director de Lo Impossible, ha emocionat a tots els espectadors. Un repartiment de luxe explica una historia brillant. I és que set minuts
després de mitjanit, el jove Conor es desperta i es troba un monstre a la finestra.
Però no és el que esperava, el del malson que té quasi totes les nits d’ençà que la
seva mare va començar l’inacabable i pesat tractament contra el càncer. No, aquest
monstre és diferent, antic i salvatge. I busca el més perillós de tot: la veritat.
Preu: 4,5€
Durada: 1 h 50 min.

DISSABTE 15 D’ABRIL, 22.00
CINEMA: LA LA LAND. LA CIUTAT DE LES ESTRELLES
Guanyadora de 7 Globus d’Or i 6 Oscars, La La Land, és se’ns dubte el musical revelació de l’any. Explica la història d’amor entre Mia (Emma Stone), una cambrera aspirant a actriu, i Sebastian (Ryan Gosling), un músic de jazz, que lluiten per aconseguir
els seus somnis a la difícil ciutat de Los Angeles. Aquesta pel·lícula ens farà reviure el
Hollywood daurat dels anys cinquanta amb una banda sonora i unes imatges espectaculars, a més d’ escenes úniques i brillants. No pots faltar-hi!
Preu: 5€
Durada: 2 h 10 min.

DIUMENGE 28 DE MAIG, 18.00
MÚSICA: CONCERT DE PRIMAVERA 2017
Com cada any la primavera ha arribat, i amb ella el tradicional Concert de Primavera. Aquest any, la Coral Vila de Falset, el Conjunt Instrumental Infantil i la Banda
Vila de Falset., ens faran gaudir d’una bona estona amb la seva música.
Preu soci: 5€
Durada: 1 h 20 min.
Preu no soci: 7€

DISSABTE 22 D’ABRIL, 22.00

DIUMENGE 18 DE JUNY, 20.00

CINEMA: FIGURAS OCULTAS
Són els anys 60, els Estats Units estan en plena carrera espacial, i la NASA busca
ments brillants per a fer difícils càlculs de trajectòria per enviar l’astronauta John Glenn
a l’espai. Les escollides són tres brillants afroamericanes, dues matemàtiques i una
enginyera que revoltaran la NASA i ajudaran a guanyar la carrera espacial contra la
Unió Soviètica i fer un dels passos més importants de la història. Els seus noms han
estat en silenci tot aquest temps, però fins avui. Una obra mestra basada en fets reals.
Organitza l’Associació Dones La Quartera dins els actes de la Setmana Cultural
Preu: 5€
Durada: 2 h 05 min.

TEATRE: EL CRÈDIT
L’Antoni es dirigeix a un banc per a demanar un crèdit, però li deneguen. L’Antoni
no es conforma i li fa una proposta molt desconcertant al director. Una gran comèdia sobre l’economia, la crisi, la desesperació i la fragilitat de les vides humanes
davant dels diners i el seu efecte. No et perdis aquesta comèdia de Jordi Galceran
representada pel Grup de Teatre Moixera de La Selva del Camp.
Preu anticipada: 8€
Durada: 1 h 40 min.
Preu taquilla: 10€

DIUMENGE 23 D’ABRIL, 19.00
CINEMA: ESPANYA ENTRE DUES TRINXERES: LA GUERRA CIVIL EN COLOR
Aquest llargmetratge explica aquest succés des de la distància històrica i amb una
nova mirada que permet fer-ho com mai fins ara s’havia fet: en color. Una nova visió a
tots els esdeveniments succeïts durant la Guerra Civil gràcies a un relat neutre, a
l’espectacularitat del color, a un nou so realista i convincent, a un grafisme didàctic i a
una banda sonora plena d'emoció. Vine!
Preu: 4,5€
Durada: 1 h 35 min.

DIUMENGE 7 DE MAIG, 18.00
TEATRE: CONFESSIONS D’UN EXPRESIDENT, amb QUECO NOVELL
El conegut actor Queco Novell (Polònia, TV3), es posa a la pell de l’ex president d’un
país al qual va abocar en una profunda crisi econòmica durant el seu mandat. Ara, un
cop retirat, es dirigeix a la població per dir-los-hi el que no va voler, no va poder o no
va gosar dir quan manava. Ara, el seu únic objectiu és gaudir de la vida sense problemes. No et perdis aquesta comèdia de La Brutal, apunta-t’ho a l’agenda, que no se’t
oblidi! Gaudeix d’una divertida paròdia sobre el poder!
Preu anticipada: 12€
Durada: 1 h 40 min.
Preu taquilla: 15€

DIUMENGE 14 DE MAIG, 18.00
CINEMA: LA BELLA I LA BÈSTIA
La meravellosa història Disney com mai abans l’havies vist: a la realitat. Una nova
versió de la coneguda història d’amor entre Bella i Bèstia, el qual ha de lliurar-se
d’una maledicció terrible. La música, els personatges, les escenes... de sempre, però
renovades. Una increïble pel·lícula per a tots, petits i grans! No te la perdis!
Preu: 5€
Durada: 2 h 10 min.

DISSABTE 24 DE JUNY, 22.30
TEATRE: DIARIO DE UN LOCO, amb RAFEL LLEBARIA
Quan fa justament 200 anys del naixement del dramaturg rus, Nikolai Gógol, el
falsetà Rafel Llebaria, recupera una de les seves obres més conegudes: Diari d’un
boig. On l’actor viu una transformació vital a l’escenari perquè està submergit en un
món de rangs, categories, ànsies d’ascendir i enveges. Una comèdia dramàtica
increïble que no et deixarà indiferent!
Preu: 5€
Durada: 1 h 15 min.

Diari d’un
Boig

DIUMENGE 25 DE JUNY, 18.00
CINEMA: INCERTA GLÒRIA
La nova pel·lícula d’Agustí Villaronga, director de Pa Negre, explica la història d’un
soldat republicà que ha viure en un poble ocupat del sud de Catalunya durant la
Guerra Civil, allí coneixerà l’Aranya, una dona molt i molt peculiar amb la qual
conviura mentre duri la batalla. Com jestionarà la situació l’entorn social i familiar
del soldat que haurà de conviure amb la seva absència. No te la perdis!
Preu: 4,5€
Durada: 1 h 55 min.

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 les entrades per telèfon, trucant al 977 83 00 57.
- Les entrades no anticipades es vendran a la taquilla del Teatre, una hora abans de cada espectacle.
Per a més informació poden consultar el web de l’Ajuntament www.falset.org i al Facebook del
Teatre l’Artesana de Falset, trucar al telèfon 977 83 00 57 o escriure a cultura@falset.org.

