TEMPORADA DE

PROGRAMA
Andorra la Vella - Sant Julià de Lòria
octubre 2020 - gener 2021

TEMPORADA DE

ES DEMANA MÀXIMA PUNTUALITAT
Un cop començat l’espectacle
l’accés a les butaques numerades no estarà garantit
i es reservarà el dret de no permetre l’entrada a la sala.

JOCAND
LA TERCERA ONADA

Jove Companyia Nacional d’Andorra

© Pep Farràs

Una versió sobre el text teatral ‘La Ola’ d’Ignacio Amestoy, la
novel·la ‘The Wave’ de Morton Rhue i la pel·lícula ‘Die Welle’ de
Dennis Gansel

Direcció: Juanma Casero i Irina Robles
Ajudant de direcció/regidoria: Dani de Sousa
Cançó original: Júlia Coll i Christian Sánchez
Repartiment: Lua Roca, Joan Ribó, Toni Zamora,
Àlex Massafret, Jana Sanchez, Laia Tarifa i Elena Martin.
Amb la col·laboració especial d’Oriol Guillem.

Auditori Claror - Sant Julià de Lòria

Dissabte 10 d’octubre, 19 h

Entrada:
3 € (fins als 21 anys) - 5 € (de 22 a 30 anys) 12 € (a partir dels 31 anys)

Espectacle en català per a majors de 15 anys
Durada: 75 minuts aprox.
Drama
Un exercici de classe en un institut es converteix en un
experiment sobre la naturalesa de l’ésser humà i les facilitats
per repetir errors històrics gairebé sense adonar-nos.
El professor Jones ensenya història en un institut, i davant
la incredulitat dels seus alumnes d’entendre el sorgiment del
nazisme i el desconeixement del poder que exercia sobre el poble
alemany, decideix dur a terme un experiment pràctic: la tercera
onada.
Un exercici de classe que s’escapa de les mans de tots: alumnes,
pares i professors i que s’acabarà convertint en un moviment
difícil d’aturar.
Basat en un fet real, convertit en novel·la en el seu origen, ha
estat dramatitzat per al cinema i ha tingut reeixides propostes
teatrals i musicals.

LA DONA DEL 600
Autor i direcció: Pere Riera
Repartiment: Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons, Jordi
Banacolocha, Rosa Vila i Pep Planas

Auditori Claror - Sant Julià de Lòria

Dijous 15 d’octubre, 21.30 h

Entrada: 22 €
Consulta l’apartat de DESCOMPTES I PROMOCIONS

Espectacle en català per a majors de 18 anys
Durada: 110 minuts aprox.
Comèdia

© Felipe Mena

En Tomàs és vidu, té més de setanta anys i el metge l’obliga
a estar-se del cafè, la llet, la sal i els greixos. Viu sol i passa
les hores com qui compta estels a mitjanit. Un bon dia, la seva
filla Montse li fa un regal inesperat: la maqueta d’un Seat 600.
Ella, que és metgessa sense fronteres i passa més temps lluny
que no pas a prop, ha pensat que el regal mantindria en Tomàs
entretingut reconstruint una còpia a escala del vehicle que van
tenir a casa durant tant de temps: el “confit”, com ells n’hi deien.
És el nom amb què la Carme, la seva dona, va batejar el 600 el
dia que, fa un munt d’anys, en Tomàs va dur a casa aquell cotxe
petit i bonic per convertir-lo en un membre més de la família.

LÍQUID DANSA:
CAIXA O FAIXA
Coreografia: Cia. Líquid Dansa
Producció: Cia. Líquid Dansa
Ballarins/Intèrprets: Verònica Pérez, Aina Pérez,
Xavi Pérez, Dan Sampaio, Mònica Vega,
Cristina Manyosas, Pauline Da Costa.

Auditori del Centre de Congressos
d’Andorra la Vella

Dijous 22 i divendres 23 d’octubre,
21.30 h
Entrada: 15 €

Espectacle per a tots els públics
Durada: 50 minuts
dansa-teatre
En una caixa es poden guardar sabates, joies, joguines,
fotografies i fins i tot un tresor. Els records de tota una
vida també s'hi poden guardar. Si una caixa pogués parlar,
quantes històries podria explicar...

DAGOLL DAGOM,
LA BRUTAL I
T DE TEATRE:
T’ESTIMO SI HE BEGUT
Autora: Empar Moliner
Direcció: David Selvas
Intèrprets: David Bagés, Mamen Duch, Mercè Martínez,
Marta Pérez, Carme Pla, Àgata Roca i Ernest Villegas.

Auditori del Centre de Congressos
d’Andorra la Vella

Dijous 5 de novembre, 21.30 h
Entrada: 20 €

Espectacle per a majors de 12 anys
Durada: 105 minuts
Comèdia
Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre presenten ‘T’estimo
si he begut’ d’Empar Moliner, un espectacle amb cançons
a partir dels relats de l’autora adaptats al teatre per ella
mateixa. Històries esbojarrades i contradictòries que
fascinen per la seva singularitat, protagonitzades per
personatges no gens carismàtics, no gens agraciats i potser
una mica còmics.

PROSTITUCIÓN
Direcció: Andrés Lima
Dramatúrgia: Albert Boronat i Andrés Lima
Ajudants de direcció: Alfons Casal i Laura Ortega
Producció executiva: Héctor Mas
Repartiment: Carmen Machi, Nathalie Poza
i Carolina Yuste
Piano: Laia Vallés

Auditori Claror - Sant Julià de Lòria

Diumenge 22 de novembre, 19 h

Entrada: 22 €
Consulta l’apartat de DESCOMPTES I PROMOCIONS

Espectacle en castellà per a majors de 16 anys
Durada: 120 minuts
Musical - Documental

© Laura Ortega

El tema: la prostitució. El problema: el tracte, el tràfic i
l’explotació sexual de dones i nenes (i tots els que se’n
deriven: immigració il·legal, drogues, violència de gènere, etc.).
Les bases del problema: la mercantilització de l’ésser humà.
La indústria al voltant de la venda de sexe, la indústria del
plaer. Plaer, una altra paraula en la que detenir-se. I els diners,
sempre els diners.
Tres actrius: Carmen Machi, Nathalie Poza i Carolina Yuste,
compromeses com dones i artistes, es submergeixen en un
món ple de controvèrsia. Abolició, legalització, estigmatització,
prejudicis morals, culturals, religiosos i interessos econòmics i
polítics fan de la prostitució un tema transversal en la nostra
societat, que a tots ens afecta i que molts desconeixen.
Tot l’equip artístic tractarà d’apropar al públic la seva veu, la
seva emoció. Des de l’entrevista fins a la música en directe, les
nostres prostitutes alçaran aquesta veu.

PEP PLAZA &
BIG BAND JAZZ
MARESME:
JAZZ SOM AQUÍ
Auditori del Centre de Congressos
d’Andorra la Vella

Dijous 3 de desembre, 21.30 h
Entrada: 20 €

Espectacle per a majors de 7 anys
Durada: 105 minuts
Teatre-música
L’humor i els personatges de sempre ara amb
més swing. Pep Plaza & Big ban jazz Maresme han
preparat una nova producció original i divertida
on l’humorista, imitador i cantant Pep Plaza fa un
viatge a través de cançons i personatges que aniran
apareixent durant l’espectacle. La Big Band Jazz
Maresme posarà tota l’energia per acompanyar
un multi-crooner com és Pep Plaza amb uns
arranjaments especials per a l’ocasió.

© Montserrat Altimiras

ELS PASTORETS
27a EDICIÓ

Basat en l’obra de Josep Maria Folch i Torres
Direcció: Juanma Casero
Ajudant de direcció: Cristina Pericas
Repartiment: Amateurs del Principat

Auditori Claror – Sant Julià de Lòria

Dissabte 26 de desembre del 2020, 20 h
Diumenge 27 de desembre del 2020, 18 h
Diumenge 3 de gener del 2021, 18 h
Dimecres 6 de gener del 2021, 18 h
Entrada: 10 €
Consulta l’apartat de DESCOMPTES I PROMOCIONS

Espectacle per a tots els públics
Durada: 60 minuts
Popular nadalenc
Després d'un any tan extraordinari, Lluquet i Farigola tornen
a trobar en l'essència d’’Els Pastorets’ la força de tots
els personatges perquè el mal, que cerca noves formes
d’aconseguir el poder al món, no se'n surti amb la seva. Malgrat
tots els impediments, problemes, restriccions i maldats que
Satanàs i les seves Fures volen imposar, gràcies a les Set
Virtuts i els bons amics que trobaran en el seu viatge, els
nostres protagonistes aconseguiran fer viure a tots els pastors
l'alegria i l'emoció de tornar a trobar-se, a unir-se i crear la gran
aventura d’’Els Pastorets’ de Folch i Torres.

VENDA DE LOCALITATS
A INTERNET:
www.andorralavella.ad/entrades
www.santjulia.ad/entrades
A ANDORRA LA VELLA:
Àrea de Cultura
Centre Cultural la Llacuna - c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 - Tel.: 730 037
Oficina de Turisme d’Andorra la Vella
plaça de la Rotonda, s/n - Tel.: 750 100
A SANT JULIÀ DE LÒRIA:
Centre cultural i de congressos lauredià
plaça de la Germandat, 4-5-6 - Tel.: 744 044
Taquilla de l’espai d’actuació des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle:
Centre de Congressos d’Andorra la Vella
plaça del Poble - Tel.: 730 005
Centre cultural i de congressos lauredià
plaça de la Germandat, 4-5-6 - Tel.: 744 044

DESCOMPTES I PROMOCIONS
SANT JULIÀ DE LÒRIA
ESPECTACLES: LA DONA DEL 600 i PROSTITUCIÓN
Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o
el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
Entrada estudiants (fins als 25 anys): 8 €
ESPECTACLE: ELS PASTORETS
Entrada estudiants (fins als 25 anys): 8 €
ANDORRA LA VELLA
50 % de descompte per als posseïdors del Carnet jove,
la Targeta magna i la Targeta d’or i plata.

ACCESSOS
L’Auditori Claror i l’Auditori del Centre de Congressos
disposen d’accessos i espais reservats
per a persones amb mobilitat reduïda.

ESPAIS SEGURS CONTRA LA COVID-19
El Centre de congressos d’Andorra la Vella i l’Auditori Claror de Sant Julià
de Lòria han pres mesures perquè puguis tornar als teatres amb la major
garantia:

Et recomanem que comuniquis als teatres l’adquisició de localitats per a
persones amb mobilitat reduïda i el dia de la funció adreça’t al personal de
les diferents sales, per tal que et puguem garantir una atenció adequada a
les teves necessitats.

És obligatori l’ús de la mascareta
Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada del teatre
Avança l’arribada per evitar les aglomeracions
Respecta en tot moment la distància de seguretat
L’entrada i sortida de la sala es farà de forma ordenada.
Si us plau, segueix les indicacions del personal de sala
Es desinfectarà la sala abans i després de cada funció

A causa de la situació sanitària per la Covid-19,
les obres de la 57a Temporada de teatre
quedaran subjectes a les directrius del Govern d’Andorra.

PDF

No cal que imprimeixis l’entrada, pots presentar-la
al mòbil obrint-la amb una app que llegeixi arxius PDF
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LA TERCERA ONADA
Auditori Claror - Sant Julià de Lòria
19 h
LA DONA DEL 600
Auditori Claror - Sant Julià de Lòria
21.30 h
CAIXA O FAIXA
Centre de Congressos d’Andorra la Vella
21.30 h

RECORDEU
L’organització es reserva el dret a efectuar
qualsevol canvi en el programa.
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No es fan reserves d’entrades.
Un cop adquirides les localitats,
no s’admetran devolucions ni canvis.

NOVEMBRE

No es donarà cap entrada comprada
per telèfon o per Internet sense presentar
un document d’identitat.
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T’ESTIMO SI HE BEGUT
Centre de Congressos d’Andorra la Vella
21.30 h
PROSTITUCIÓN
Auditori Claror - Sant Julià de Lòria
19 h
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Per respecte, es demana no utilitzar el telèfon
mòbil durant la representació.
Assegureu-vos que els vostres rellotges i telèfons
mòbils no emetin cap tipus de senyal acústic i
lumínic durant l’espectacle.
Igualment, no es permetrà fer cap fotografia ni
cap mena d’enregistrament dels espectacles.
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DESEMBRE

Es reserva el dret d’admissió.
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JAZZ SOM AQUÍ
Centre de Congressos d’Andorra la Vella
21.30 h

ELS PASTORETS
Auditori Claror - Sant Julià de Lòria
Dissabte 26: 20 h
Diumenge 27: 18 h

ELS PASTORETS
Auditori Claror - Sant Julià de Lòria
Diumenge 3: 18 h
Dimecres 6: 18 h

D.L AND. 297-2020
fotografia portada: Dmitry Khrustalev-Grigoriev

