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Aladdin #the pop musical

Paradise
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Concert de Nadal
Orquestra de Cambra 
de l’Empordà (OCE)
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8

21

18.00 h
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5

7

Cinema

Música

Pirates del Carib 5,
La venjança de Salazar

Concert Cor L’Aixa:
A la flor del teu jardí

15 18.00 h 6Teatre familiar La nena dels pardals

Entrades a la venda:
A Can Comas de dilluns a divendres, de 
10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores i, 
en cas que en quedin, una hora abans a 
l’Auditori.
A través de www.tictactiquet.com

L’aforament és de 255 localitats 
numerades.

Una vegada hagin començat els 
espectacles no es permetrà l’entrada a 
la sala. Si us plau, sigueu puntuals.

No és permès el consum de cap tipus de 
menjar ni beguda a l’interior de la sala.

Si us plau, recordeu-vos de silenciar 
els telèfons mòbils abans de l’inici de 
l’espectacle.
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Pirates del Carib 5, La 
venjança de Salazar

8 d’octubre | 18.00 h 
Diumenge

Cinema

El capità Jack Sparrow s’enfrontarà a un grup 
de pirates-fantasma comandats per una de 
les seves velles némesis, el terrorífic capità 
Salazar, que s’acaba d’escapar del Triangle de 
les Bermudes. L’única possibilitat de Sparrow 
per sortir amb vida és trobar el llegendari 
Trident de Posidó, un poderós artefacte que li 
dóna al seu posseïdor el control dels mars.

Durada: 
129 min.

3 €



15 d’octubre | 18.00 h
Diumenge

Teatre familiar

5 €

La nena dels pardals
Espectacle per a públic familiar

Nou espectacle de l’equip artístic de 
l’Endrapasomnis (Teatre al detall), premiat per 
la crítica Millor espectacle familiar 2014,  amb la 
música en directe de la Tresca i la Verdesca i les 
il·lustracions de Noemí Villamuza, estrenat al SAT 
el passat mes de març. 
Quan a la Xina s’ordena exterminar tots els 
pardals perquè es mengen gran part de les 
collites, una nena decideix salvar-ne tants com 
pugui. El valerós gest d’aquesta nena petita 
serà una lliçó per als qui no van saber veure la 
importància de cada espècie en el cicle de la vida.
Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits 
herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa 
innata dels nens. Basat en un fet històric i inspirat 
en un conte de Sara Pennypacker.

El Cor l’Aixa es va fundar a Arenys de Mar el dia 
de Santa Cecília de l’any 1990. Fins al 1998, el 
va dirigir Josep Maria Minguell i Roselló. Des 
d’aleshores i fins al 2012, la direcció va anar a 
càrrec de Jordi Lluch i Arenas. Actualment el 
director és Pau Jorquera i Bordonau. El cor està 
format per una cinquantena de cantaires d’arreu 
de la comarca del Maresme.
En aquest concert ens interpretaran d’obres 
d’autors romàntics alemanys i anglesos del 
segle XIX i principis del XX (Brahms, Elgar, 
Rheinberger, Standford, Mendelssohn, Finzi). 
Segons Pau Jorquera, director del Cor, es tracta 
d’un dels estils que més bé encaixa amb el cor. En 
aquesta ocasió, s’acompanyen de quatre solistes 
de contrastada qualitat i experiència.

76

Durada: 
60 minuts
Direcció: 
Joan Maria 
Segura
Repartiment: 
Xavi Idàñez i 
Txell Botey
Autor:
Jordi Palet
Música 
original: 
La Tresca i 
la Verdesca

Cor l’Aixa 
Elionor 
Martínez, 
soprano
Maria 
Boixadera, 
contralt
Matthew 
Thomson, 
tenor
Néstor 
Pindado, 
baix
Josep Garcia, 
pianista                                       
Pau Jorquera, 
director

Concert Cor L’Aixa: 
A la flor del teu jardí 

21 d’octubre | 19.30 h
Dissabte

Música

5 €



Paradise
12 de novembre | 18.00 h
Diumenge

Teatre musical

10 €

A PARADISE veurem tres històries que 
passen en un mateix espai, l’habitació d’un 
prostíbul. Tres relats que ens parlen de 
la família, de la soledat i de l’amor. Cinc 
actors interpretant amb honestedat a nou 
personatges que busquen el seu paradís 
perdut. Una comèdia construïda des del 
drama, amb tocs esperpèntics, i amb la 
Veroshka com a narradora i còmplice de 
l’espectador. Benvinguts al Paradise.

Recomanada a partir de 14 anys

Autor i director: 
Oriol Vila
Repartiment: 
Albert Baró, 
Artur Busquets, 
Elisabet 
Casanovas, 
Adrian Grösser 
i Albert Salazar
Durada: 
80 minuts

98

Cars 3
5 de novembre | 18.00 h 
Diumenge

Cinema familiar

Sorprès per una nova generació de corredors 
ultraràpids, el llegendari Rayo McQueen 
queda relegat sobtadament de l’esport que 
tant estima. Per reprendre la seva carrera, 
necessitarà l’ajut d’una jove mecànica de 
carreres, Creu Ramírez, que té el seu propi 
pla per guanyar, a més de la inspiració del 
difunt Fabulós Hudson Hornet i un parell de 
girs inesperats. I per provar que el nº95 no 
està ni de bon tros acabat, el campió haurà de 
posar a prova la seva vàlua en el gran circuit 
de la Copa Piston.

Durada: 
109 min.

3 €
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18 de novembre | 22.00 h
Dissabte

Música

5 €

Bluelounge Quartet

Estàndards de jazz i música brasilera, així com 
també soul i cançons d’autor sempre amb un 
toc jazzístic i fresc. Un quartet que us farà 
gaudir d’un recorregut sonor ple d’elegància, 
modernitat, ritme i molta emoció. Emoció per la 
música que us farà vibrar, però sobretot, us farà 
sentir.

Ferran Morer 
(guitarra)
Toni Pujol 
(contrabaix)
Juanma 
Morer 
(bateria)
Rocío Pinto 
(veu)

La Bella i la Bèstia
3 de desembre | 18.00 h 
Diumenge

Cinema

Adaptació a imatge real del clàssic de Disney 
“La bella i la bèstia”, que explica la història 
de Bella (Emma Watson), una jove brillant i 
enèrgica, que somia amb aventures i un món 
que s’estén més enllà dels confins del seu poble 
a França. Independent i reservada, Bella no 
vol saber res amb l’arrogant i cregut Gaston, 
qui la persegueix sense descans. Tot canvia un 
dia quan el seu pare Maurici (Kevin Kline) és 
empresonat al castell d’una horrible Bèstia, 
i Bella s’ofereix a intercanviar-se amb el seu 
pare i queda reclosa al castell. Ràpidament es 
fa amiga de l’antic personal del lloc, que va ser 
transformat en objectes de la llar després d’una 
maledicció llançada per una bruixa.

Durada: 
123 min.

3 €
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9 de desembre | 22.00 h
Dissabte

Teatre

20 €

Art

“Marc, sol: 
El meu amic Sergi ha comprat un quadre.  
És una... tela, si fa no fa, d’un metre seixanta per 
un metre vint, pintada de blanc. El fons és blanc 
i, si mig acluques els ulls, s’hi poden entreveure 
unes ratlles fines, transversals, blanques. 
El Sergi és amic meu de fa molt temps. 
És un xaval que ha triomfat, és dermatòleg i és 
amant de l’art. 
Dilluns passat vaig anar a veure el quadre que 
el Sergi s’havia comprat el dissabte anterior, un 
quadre que feia mesos que perseguia. 
Un quadre blanc, amb unes ratlles blanques.” 

Durada: 
1 hora i 30 
minuts
Autora: 
Yasmina Reza
Traducció: 
Jordi 
Galceran
Direcció: 
Miquel Gorriz
Repartiment:
Pere 
Arquillué,
Francesc 
Orella,
Lluís 
Villanueva

Aladdin #the pop 
musical

17 de desembre | 18.00 h
Diumenge

Teatre musical

5 €

Aladdin #ThePopMusical és una comèdia 
divertida i actual adreçada al públic 
familiar i juvenil amb molta marxa. 
Un espectacle musical ple de talent i 
whatsapps, però també de superació, 
treball en equip i il·lusions. L’espectacle, 
segons La Roda Produccions, “qüestiona 
la fama en un món que gira ràpid i busca 
immediatesa mediàtica”.
Vol fer reflexionar a grans i petits sobre 
la repercussió que pot tenir la fama a les 
seves vides.

Millor Espectacle Infantil als Broadway World 
Spain 2016

Durada: 
70 minuts
Text i direcció: 
Dani Cherta
Música original 
i lletra: 
Keco Pujol
Repartiment: 
Miguel Ángel 
Sánchez, Jordi 
González, Jana 
Gómez, Víctor 
Gómez, Roger 
Sahuquillo, Pol 
Nubiala i Júlia 
Bonjoch
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Concert de Nadal
Orquestra de Cambra de 
l’Empordà (OCE)

23 de desembre | 19.00 h
Dissabte

Música

Gratuït

Un any més, no faltarà el concert de Nadal. 
Aquesta vegada, és el torn de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà que combinarà algunes 
de les tradicionals peces del concert de polques i 
valsos de Cap d’Any amb alguna sorpresa. 
L’OCE és una orquestra de corda creada fa 28 
anys, amb una llarga trajectòria (més de 3.000 
concerts i 14 CDs enregistrats), i continua fins 
avui amb una dinàmica activa i engrescadora. 
En el seu repertori, que abraça des de la música 
del classicisme fins a la contemporània hi tenen 
una gran importància les obres dels compositors 
catalans, dels quals interpreta almenys una obra a 
cada concert.
Recentment ha presentat al Teatre Condal de 
Barcelona, el seu espectacle Des/Concerto.

Concert 
gratuït: 
Cal passar 
per Can 
Comas a 
recollir les 
invitacions 
(màxim 4 
invitacions/
persona)



Carrer Progrés, 22
Tel. 93 767 15 60 (ext. 215)

cultura@pinedademar.cat
www.pinedademar.cat
     /pinedademar
     @pinedademar

Organitza:

Pots comprar les teves entrades 
a www.tictactiquet.com


