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CARNAVAL 2016
DEL 4 AL 9 DE FEBRER
Obra d'Anna Mèlic. En aquest, es veu el gegant indi, amb una part del cos despullada i
l'altre amb vestits de Carnaval. Al damunt, diverses mans amb estris de pintura que
simulen que l'estan decorant. La festivitat del Carnaval se celebrarà a Reus del 4 al 9 de
febrer.
Tots els actes es poden consultar a: www.frac.cat

MOSTRA TALLER DE TEATRE
DIMARTS, 9 DE FEBRER, a les 18:30 hores

5ª. MOSTRA DELS ALUMNES DEL TALLER DE
TEATRE “TOTS ELS DILLUNS I DIMARTS DEL
MÓN” de les Artistes locals.
La companyia reusenca de teatre 'Les Artistes Locals'
ha organitzat, a partir del 19 d’octubre de 2015 i fins
el 2 de febrer de 2016, dos cursos al Bravium Teatre. Un per a joves de 12 a 18
anys, i un altre per adults a partir de 18 anys.
Un curs dedicat a fer un tast de tots els aspectes teatrals, des de la improvisació, a
l’expressió corporal i la veu, i la posada en escena de tot això davant d’un públic
(recull d’escenes al mes de febrer i obra de teatre al mes de juny)
Els objectius del curs són viure el teatre, aprenent, conèixer gent nova amb les
mateixes inquietuds i sobretot divertir-se!
Aquest és un petit espai on nosaltres, Les Artistes Locals, volem mostrar unes
línies dibuixades, unes pinzellades de la nostra vida, un alè de la nostra alegria, un
gota de suor de la nostra feina i un crit de les ganes de seguir!
En definitiva, aquest és el nostre petit racó que el volem compartir amb tots vosaltres, perquè ens agrada ensenyar el
que a nosaltres ens fa viure, moure i gaudir: EL TEATRE!
PREU ENTRADA ÚNICA: 3 EUROS

CICLE DE CINEMA DE TERROR
DIJOUS, 11 DE FEBRER, a les 20:00 hores

CICLE DE CINEMA DE TERROR
GÈNERE: FANTATERROR

TÍTOL PEL·LÍCULA: ANGUISH
Director:Bigas Luna (España)
Sinopsis: John es oftalmólogo y tiene una curiosa afición: colecciona ojos. Su madre
ejerce sobre él un fuerte dominio psicológico. Precisamente, por orden de su madre, va
a un cine, donde coincide con dos amigas, Linda y Patricia. El efecto hipnótico de la
película ejerce sobre ellos una extraña influencia
PREU ENTRADA ÚNICA: 3 EUROS
FFG/bravium teatre
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ASSEMBLEA
DIVENDRES, 12 DE FEBRER, les 21:00 hores

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES
D’acord amb el que estableix l’article 13è dels actuals estatuts de Bravium Artístic i Cultural de Reus, la Junta
directiva en reunió celebrada el dia 9 de desembre de 2015.

ACORDA:
1r. Convocar l’Assemblea general ordinària el dia 12 de febrer de 2016 a les 21:00 hores en única convocatòria.

2n. ORDRE DEL DIA :
A/ Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior (2014)
B/ Lectura i aprovació si s’escau de la memòria de la gestió de la Junta directiva (2015)
C/ Lectura i aprovació si s’escau, de l’estat de comptes, balanç de la temporada finalitzada i Pressupost de l’actual
exercici.
D/ Lectura i debat de l’informe del President
E/ Propostes, iniciatives dels Socis/es.
F/ Precs i preguntes.
Lourdes Domènech González.- Secretaria
CONCERT
DISSABTE, 13 DE FEBRER, a les 19:00 hores

MISTER MARACA
EN CONCERT
Mister Maraca és un grup amb ADN del Camp de
Tarragona que vol retre homenatge majoritàriament a
diferents estils musicals basats en la música llatina, com
són els boleros, bachatas, cumbia, rumba, bossanova, txatxa-txa, etc…. com també agafar temes coneguts d’altres estils i transformar-los a algun d’aquests gèneres llatins.
El seu repertori està pensat per a poder-lo ballar i també per disfrutar-lo mentre s’escolta.
Els components d’aquest conjunt formen part també d’altres conegudes formacions musicals i han unit forces per
donar vida d’una forma elegant i popular a estils que potser no escoltem amb tanta freqüència però que són
totalment identificables i sobretot ballables.
Integren aquest grup: Raül Cid – Veu i melòdica, Ruben Lorenzo – Piano i coros, Albert Gomez – Baix i coros,
Sergi Cabrera – Bateria.

PREU ENTRADA: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS
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TONI SUBIRANA
CONCERT D’ENAMORATS
Cançons d’amor, temes propis i èxits de la
cançó francesa, italiana i llatinoamericana
Toni Subirana, nascut a Barcelona l’any1965 i resident al Baix
Empordà des de 1992, va pujar per primer cop a un escenari als onze anys i tres anys més tard va començar a
compondre cançons, al principi sobre poemes d’autors com ara Sagarra, Maragall o Neruda i després altres de lletra
i música pròpies. Al 1987 va veure la llum el seu primer LP, Toni Subirana (Hispavox), on signava totes les cançons
entre les cuals cal destacar “Las chicas de mi acera” que fou la seva tarja de presentació i que va tenir molt bona
acollida. Més tard tornaria al mercat discogràfic amb Todas las demás y tú (Justine, 1991), un àlbum amb deu temes
també escrits pel mateix artista. L’any 1992 es va capbussar novament a la tasca de posar música a la poesia de
Josep Maria de Sagarra fins a enllestir un repertori on hi trobem
representats pràcticament tots els llibres de “cançons” del poeta. Aquesta
obra es va enregistrar amb un grup de músics de reconegut prestigi sota la
direcció de Manel Camp. Més de cent cinquanta poblacions han vist
aquest espectacle que es va presentar a “L’Espai” de dansa i música de la
Generalitat i ha estat programat dintre de festivals internacionals com ara
“Cançons de la Mediterrà- nia” (Palma de Mallorca), “Trobadors i
Joglars” o el Festival de la Porta Ferrada (Sant Feliu de Guíxols).
Al 2004 Subirana acaba de treure a la llum el disc Afectos especiales, que
va presentar en directe a la sala Luz de Gas de Barcelona i a la sala
Libertad 8 de Madrid. Amb aquestes noves cançons va fer nombroses actuacions, tant amb el seu grup
d’acompanyament com en solitari, a veu i guitarra, on va fer una gira per centres culturals de la comunicat de Madrid
i va participar en diverses programacions com la del “Encuentro intergeneracional de cantautores” de Granada.
Coincidint amb les dates nadalenques, Subirana presenta un espectacle amb un recull de poemes que ell mateix ha
musicat d’autors com Carner, Fages de Climent, Foix, Garcés, Guimerà, Manent, Maragall, Salvat-Papasseit o
Verdaguer.
PREU ENTRADA: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS

CONCERT
DISSABTE, 20 DE FEBRER, a les 20:00 hores

ARS SAX BAND
TARDA DE SWING I ALTRES DELICATESSEN MUSICALS
ARS SAX BAND es va crear fa uns anys per iniciativa de músics
professionals i afeccionats i estudiants amb inquietuds musicals. Està
integrat per elements de
diversa
procedència
i
professions, amb vint-i-un
saxos de diferent tonalitat,
piano,
contrabaix
i
percussió,
creant
una
formació musical ben original, tant per la seva composició
com pel seu esperit formatiu i didàctic.
En el repertori del concert s’inclogueren diversos estils
musicals, predominant la música originària de l’estil jazz i també la música de bandes sonores de la
primera meitat del segle passat, així com de musicals de gran èxit mundial.
PREU ENTRADA: 7 EUROS – SOCIS 5 EUROS
FFG/bravium teatre
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TEATRE
DIUMENGE, 21 DE FEBRER, a les 18:30 hores

TORNAVÍS TEATRE
Presenta NO PARLIS AMB ESTRANYS
Tornavís Teatre és un grup que neix el curs
2009 – 2010 d’un grup de nois i noies que l’any
2009 sortien de l'’institut Antoni de Martí i
Franquès de Tarragona, i per tant, acabaven el seu cicle dins el grup de teatre de
l’institut, Vis de vanadi. Tenien ganes de seguir fent teatre i per això van crear un
nou grup.
Breu sinopsi: De vegades resulta que quan parlem del nostre passat més recent ens adonem que, en realitat,
estem parlant del nostre present. De coses que estan passant ara mateix. De ferides que encara estan obertes,
d'històries que encara estan per tancar.
PREU ENTRADA: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS
CONCERT
DIUMENGE, 28 DE FEBRER, a les 18:30 hores

NÚRIA ESQUIUS – PRODUCCIONS
REVERS, presenta ESTIMADA CATHY
ESTIMADA CATHY vol rememorar
una artista extraordinària que, amb el
seu talent únic, la seva intel·ligència i
coratge, va afectar profundament la
història de la música vocal. Amb una
veu versàtil, veu intel·ligent, i una impactant presència a
l’escenari, conjuntament amb el seu virtuosisme i el seu ingeni, la
van impulsar a trencar totes les barreres musicals i clixés amb el
seu repertori eclèctic, transmitint al món la importància de la
llibertat artística completa. Estimada Cathy és un recull de cançons de diferents estils, en les
que treballem la qualitat vocal, la teatralitat de les peces, remarcant el potencial dramàtic de
cantar, tot això barrejat amb sentit de l’humor, intentant imitar la inimitable Cathy Berberian.
Actriu / Soprano Núria ESQUIUS
Pianista: Eladi DALMAU
Dramatúrgia i direcció escènica: NÚRIA ESQUIUS / PRODUCCIONS REVERS

PREU ENTRADA: 7 EUROS – SOCIS 5 EUROS
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