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.
- 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, o la pàgina de
facebook del Teatre l’Artesana de Falset o trucar al telèfon 977 83 00 57.
INFORMACIÓ PER A L’ESPECTADOR:
Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats al Teatre, en el moment de comprar les
entrades, cal que ho comuniquin al personal de taquilla.
L’accés del públic comença 30 minuts abans de l’hora dels espectacles. Per evitar molèsties, un cop
iniciada l’actuació no es permetrà accedir al Teatre.
Es prega als espectadors que assegurin que el seu telèfon mòbil o altres aparells no emetran senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i dels artistes.
L’organització es reserva el dret de variar el programa, sempre que la causa sigui imputable a raons
alienes. Reservat el dret d’admissió.
No està permès menjar o beure dins el Teatre sense autorització expressa.
El Teatre té servei de pàrquing gratuït.

Des d’una butaca
es viuen grans
experiències
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PROGRAMACIÓ DE TARDOR
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Plaça del Teatre, s/n. - Falset
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DISSABTE 30 DE SETEMBRE | 22 h | 116 min. | 4’5€
CINE: INCERTA GLÒRIA (Acadèmia del Cinema Català - Cicle Gaudí)

Arriba l’exitosa pel·lícula d’Agustí Villaronga, director de Pa Negre, basada en la novel·la de Joan
Sales, que explica la història d’un soldat republicà que ha de viure en un poble ocupat del sud de Catalunya durant la Guerra Civil, allí coneixerà la Carlana, una dona molt i molt peculiar amb la qual conviurà mentre duri la batalla. Una pel·lícula on el rerefons d’una guerra fa aflorar les passions humanes amb
tota la seva intensitat.

DIUMENGE 8 D’OCTUBRE | 18 h | 86 min. | 5€
CINE INFANTIL: EMOJI, LA PEL·LÍCULA

Dins del teu telèfon mòbil hi ha tot un món secret que mai abans havies vist. Oculta dins de WhatsApp,
es troba una ciutat anomenada Textópolis, on viuen i treballen totes les emoticones. Cadascuna
compleix una funció concreta, de manera que sempre han d'estar preparades per si són seleccionats
per l'usuari del mòbil. En aquest món, cada emoticona té una sola expressió facial, excepte l'entusiasta
Gene, que vol arreglar el seu problema, podrà?

DIUMENGE 15 D’OCTUBRE | 18 h | 109 min. | 5€

CINE INFANTIL: CARS 3

Després que Jackson Storm, el nou corredor, arriba a la pista, el públic es pregunta quan es retirarà
l'ara veterà i campió experimentat de set Copes Pistó, el Llamp McQueen. Aquest vol demostrar que
encara no li fa falta retirar-se, però un gran accident posa al Llamp McQueen a la vora de la seva jubilació, Cruz Ramírez, una novella corredora i entrenadora hispana, vol demostrar a McQueen que pot
seguir i no rendir-se davant Storm i la crítica de tot el món.

DIUMENGE 22 D’OCTUBRE | 18 h | 97 min. | 4’5€

CINE: ESTIU 1993 (Acadèmia del Cinema Català - Cicle Gaudí)
L’opera prima de la catalana Carla Simón, guanyadora de la Berlinale i representant d’Espanya als
Oscar 2018, una pel·lícula que relata la infància de la pròpia directora; on la Frida, una nena de sis
anys, s’enfronta al primer estiu amb la seva nova família adoptiva. Un film sobre la difícil infància d’una
nena que aprèn a encaixar en un món rural mentre supera la mort de la seva mare. Una pel·lícula que
et farà treure les emocions a flor de pell.

DIUMENGE 29 D’OCTUBRE | 18 h | 75 min. | 7€ (anticipada) - 9€ (taquilla)
MÚSICA: LLUÍS CAPDEVILA & PETROS KLAMPANIS

El pianista falsetà Lluís Capdevila ens presenta el seu nou format a duet amb el contrabaixista grec
Petros Klampanis, coproductor del disc Diàspora -l'àlbum debut en el món del jazz del pianista- i talent
emergent de l’escena musical novaiorquesa, que a la vegada també interpreta petites percussions i
veus. El duet interpretarà una selecció d’estàndards de jazz i temes originals del pianista, qui ha començat el seu segon treball en solitari.

DILLUNS 30 D’OCTUBRE | 22 h | 135 min. | 5€

CINE DE TERROR: IT (ESO)

Arriba la nova adaptació de la novel·la d’Stephen King que narra la història d’una colla d’amics que,
després de que el seu poble estigui patint una gran onada de misteriosos assassinats, decideixen unir
les seves forces per buscar l'assassí. Llavors descobriran que els crims van ser comesos per una
entitat maligna: un sàdic monstre anomenat Pennywise, que llueix una terrorífica disfressa de pallasso,
i s’alimenta de la por dels nens.

DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE | 18 h | 87 min. | 5€

CINE INFANTIL: TADEU JONES 2: EL SECRET DEL REI MIDES
Després de salvar la mítica ciutat perduda dels inques, Tadeu Jones, convertit ja en arqueòleg, torna
amb una nova aventura en la què ha decidit deslliurar-se del tot a la seva vocació i oficialitzar els seus
estudis com a arqueòleg. Uns coneixements que segur li seran de gran utilitat a l'hora de buscar el
tresor del Rei Mides amb l’ajuda dels seus amics d’aventura.

DIVENDRES 17 DE NOVEMBRE | 22 h | 92 min. | 4’5€
CINE: BRAVA (Acadèmia del Cinema Català - Cicle Gaudí)

Brava explica la vida de la Janine, que sembla anar molt bé fins que pateix un assalt al
metro i tot s’enfonsa. Tractant de fugir del seu turment interior, escapa al poble on ara viu el
seu pare, oculta a tots les seves ferides i intenta relaxar-se. Però allà, lluny de trobar la pau,
coneixerà el seu costat més fosc.

DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE|18 h|90 min.|5€(socis)-8€(no socis)
MÚSICA: CONCERT DE SANTA CECÍLIA 2017

Cada any l’Associació Musical Vila de Falset organitza el tradicional concert de Santa Cecília, patrona de la música, i com sempre, ens sorprendran amb un concert temàtic únic, amb
la participació de la Banda, la Coral Vila de Falset i el Conjunt Instrumental Infantil de l’Escola de Música de Falset.

DIUMENGE 3 DE DESEMBRE | 18 h | 85 min. | 7€
TEATRE: BESOS

El Grup Escènic de la SCER de l’Ametlla de Mar, presenta Besos la comèdia de Carles
Alberola i Roberto García, que va guanyar el Premi Max de Teatre. Una comèdia d’esquetxos, protagonitzada per vuit personatges, que fan de l’amor el nexe d'unió i en mostren totes
les seves parts. L'obra es acompanyada de temes musicals molt coneguts de cantants com
Perales i Camilo Sesto. Una reflexió en clau d’humor sobre les relacions de parella i l’amor.

BESOS

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE | 18 h | 90 min. | 10€
GALA BENÈFICA DE LA MARATÓ DE TV3

L’Associació de Dones La Quartera organitzen aquesta gala benèfica amb sortejos i actuacions diverses. La recaptació econòmica serà íntegrament per a la Fundació de La Marató.

DISSABTE 23 DE DESEMBRE |22 h|70 min.|8/10€(infantil) -10/12€

(adult)

CONCERT DE NADAL: NADAL AMB BANDA amb el QUARTET MÈLT

El Quartet Mèlt, flamant guanyador del programa Oh Happy Day de TV3, arriba a l’Artesana
per oferir- nos un concert de nadales tradicionals catalanes i nadales angleses molt populars, conegudes a través de grans cantants com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o Maria
Carey. Ens cantaran des del “White Christmas” fins a “Les Dotze van tocant”. Per aquest
projecte els acompanya un quartet instrumental Un concert per a tota la família, ideal per
acabar un any a l’Artesana, i donar el tret de sortida a l’any del 15è aniversari de la reobertura del Teatre.

DIMECRES 27 DE DESEMBRE | 22 h | 4’5€

CINE: per concretar (Acadèmia del Cinema Català - Cicle Gaudí)

DISSABTE 30 DE DESEMBRE |22 h|110 min. |5/8€ (infantil) 8/10€ (adult)
TEATRE: MAMMA MIA, EL MUSICAL

Per celebrar els seus 25 anys, la Companyia Flexus Teatre de Flix, portarà aquest Nadal a
l’Artesana el conegut musical Mamma Mia!, musical basat en les conegudes cançons del
grup ABBA, en que es va basar la coneguda pel·lícula. Més de vint actors i actrius, amb la
participació de l’Orfeó i l’Escola de Música de Flix, que tocaran en directe, ens faran ballar
amb un musical que omple els teatres d’arreu del món. Un viatge a l’altar que mai oblidaràs!
AVANÇAMENT DE LA TEMPORADA D’HIVERN
DISSABTE 6 DE GENER | 80 min. | 8€
TEATRE: ELS PASTORETS DE FALSET
Un any més arriben Els Pastorets, per tancar les festes de Nadal, de la mà de tota la joventut de la Companyia Teatral l’Artesana. Aquest any una cinquantena d’actors i actrius porten
a escena una versió renovada i diferent dels Pastorets més tradicionals.

