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TEATRE
DIUMENGE, 1 DE MAIG, a les 12:00 hores i a les 18:00 hores

PORDUCCIONES LUCKY LUKE PRESENTA

20.000 LEGUAS DE
VIAJE SUBMARINO de Julio Verne
Tras quedar a la deriva después del ataque del extraño monstruo marino que
perseguían, el Profesor Aronnax, su criado Conseil y el arponero Ned Land
descubren que éste es en realidad una nave submarina. Su capitán, el misterioso
Nemo, les permite subir a bordo y salvar la vida a cambio de una estricta
condición: acompañarle hasta el final de su viaje. Pero lo que empieza como una
aventura de descubrimientos y maravillas, se acaba convirtiendo en una espiral de peligro a medida que van
descubriendo el carácter de Nemo y su verdadero y oscuro objetivo.
DIRECCIÓ: BENJAMIN MIGUEL – MANUEL BARROSO
GUIÓ: MANUEL BARROSO
REPARTIMENT: MANUEL BARROSO – BENJAMÍN MIGUEL – JOAN MANEL BRUNET . JOAN SÁNCHEZ
PRODUCCIÓ MUSICAL: EMILI REMOLINS
PREUS ENTRADES: 8 EUROS NO SOCIS – 6 EUROS SOCIS I NENS
HAVANERES
DIVENDRES, 6 DE MAIG a les 20:30 hores

GRUP D’HAVANERES BALANDRA
Som a l'inici de la setena temporada de Balandra, allò que va començar a Reus
l'any 2010 sense fer soroll i amb poques pretensions, més enllà de fer un
espectacle de música marinera el més digne possible, amb el temps ha anat
quallant i a hores d'ara ja podem dir que ens hem consolidat com a grup, com a grup reusenc i com a grup que vol
marcar les seves diferències pel que fa a l'estil i a l'estructura dels concerts.
Certament res no es fàcil, en els darrers sis anys hem fet el possible per donar
un tomb o com nosaltres solem dir: passar per la nostra cuina tot un seguit de
músiques marineres que hom tenia interioritzades a l'estil de sempre, hem
tingut encerts i errors i fins i tot algun estrip sonat a l'hora de triar repertoris,
però de tot se n'aprèn. No hem defugit mai del gènere, per alguna cosa som un
grup d'havaneres i ens agrada molt ser-ho, però malgrat tot hem fet apostes
agosarades que ens han demostrat de forma fefaent que els canvis de ritme i
estils al llarg dels concerts funciona, i de quina manera!! de l'havanera al vals, passant per les sardanes, les jotes, el
son cubà i fins i tot el rock, hem anat desgranant les nostres músiques marineres sobre l'escenari i comprovant de
primera mà com el públic s'enganxa als concerts. No tenim cap dubte que seguirem per aquest camí, cal explorar,
fusionar , arranjar però sense perdre els orígens, convençuts que la innovació és allò que a la llarga mantindrà viu el
gènere, si més no aquesta és la nostra aposta. Del públic depèn certificar si estem encertats o anem errats en la nostra
percepció, en tot cas encarem amb il·lusió la nova temporada i ens proposem fer tot allò que estigui a les nostres
mans perquè sigui la millor de les que portem fins ara.
ENTRADA LLIURE – HI HAURÀ ROM CREMAT
FFG/bravium teatre

A/E: info@braviumteatre.com
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DISSABTE, 7 DE MAIG a les 21:00 hores
DIUMENGE, 8 DE MAIG a les 19:00 hores
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Bravium teatre, presenta
ADREÇA DESCONEGUDA de Kressmann Taylor
L’alemany Martin Schulse i el jueu nord-americà Max Eisenstein s’estimen com
a germans i han obert plegats una galeria d’art a Califòrnia. Però Martin decideix
tornar a casa, de manera que Max es queda sol per ocupar-se del negoci. Es
cartegen amb freqüència, però l’arribada de Hitler al poder el 1933 capgira la
seva relació.
Repartiment: JOSEP LOZANO (Max) i NARCÍS MARTÍ (Martin)
Direcció: MABEL BOFARULL

IN MEMORIAM JAUME AMENÓS
PREUS ENTRADES: 8 EUROS NO SOCIS – 6 EUROS SOCIS
DEL 12 AL 15 DE MAIG
TRAPEZI – FIRA DEL CIRC DE REUS

Des de 1997, la ciutat de Reus desplega una gran vela que
cobreix carrers i places per rebre el Trapezi, la Fira del Circ
de Catalunya. Any rere any, cada mes de maig, la ciutat
omple d’espectacles els carrers i teatres i també acull
muntatges en vela que converteixen les places de Reus en
espais escènic s que transformen la ciutat en una gran pista de circ. Amb un segell
propi obert a les noves disciplines del món del circ, amb una mirada
contemporània i de nova creació, el Trapezi esdevé un marc de referència per a
tots els amants del circ, professionals, programadors i públic, que tenen en el mes
de maig un motiu per trobar-se a la ciutat de Reus. La Fira del Circ de Catalunya,
el Trapezi, ha esta guardonat amb el Premio Nacional de Circo que atorga el Ministerio de Cultura l’any 2012.
Anteriorment, l’any 2007 la Generalitat va atorgar el Premi Nacional de Cultura als directors artístics del
Trapezi, en reconeixement a la seva aportació en la dignificació i el desenvolupament del circ a Catalunya, tant
en el vessant artístic com per la incidència en el públic; per la voluntat de descentralització cultural i
dinamització comarcal; per ser nucli de trobada, dinamització i intercanvi, i per haver-se convertit en un referent
entre els festivals europeus.
Tota la programació a: www.trapezi.cat
CICLE DE CINEMA DE TERROR
DIJOUS, 19 DE MAIG, a les 20:00 hores

CICLE DE CINEMA DE TERROR
GÈNERE: CASES ENCANTADES

TÍTOL PEL·LÍCULA:

LE CHUTE DE LA MAISON USHER 1928 França
Director: Jean Epstein
Sinopsis:
Roderick Usher és un artista malaltís i excèntric que viu completament exclòs amb la seva
dona moribunda, Madeleine, i que convida un cavaller al seu antic castell.
Finalment Madeleine mor i les seves restes mortals són dipositades a una cripta. És a partir de
llavors quan comencen a produir-se terribles fets que provocaran un final oníric i opressiu.
PREU ENTRADA ÚNICA: 3 EUROS
FFG/bravium teatre

Col·labora: Producciones Lucky&luke
A/E: info@braviumteatre.com
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MÀGIA D’APROP AL BAR
ACTUACIÓ DELS COMPONENTS DE L’ASSOCIACIÓ DE
MAGS I IL·LUSIONISTES DE CATALUNYA – AMIC.
ENTRADA LLIURE
TEATRE
DISSABTE, 21 DE MAIG, a les 21:00 hores
DIUMENGE, 22 DE MAIG, a les 19:00 hores

Producciones Lucky&Luke presenta:
HOTEL KABARET
L’arribada d’una senyora molt important amb una
misteriosa maleta revoluciona la, fins ara, tranquil·la
vida a l’Hotel Kabaret. La pèrdua de la maleta posa
en perill el prestigi de l’hotel i també la vida del grum
que, amenaçat per la senyora i el director de l’hotel,
recorrerà les instal·lacions per trobar la maleta i
conservar la seva feina. Però algú la descobreix… i l’obre… Ladies and
gentlemen: welcome to the Hotel Kabaret!
Intèrprets: Manuel Barroso, María Bravo, Rut Enguita
Direcció: Benjamín Miguel
Ajudant de Direcció: Manuel Barroso - Direcció Clown: Rut Enguita - Dramatúrgia i Idea Original: Benjamín
Miguel Selecció i Edició Musical: Benjamín Miguel - Escenografia i Atrezzo: Benjamín Miguel - Confecció
Marionetes: María Bravo - Música: Cy Coleman, John Barry, Irving Berlin, Henry Mancini, Leonardo Balada,
Bernard Herrmann, Cliff Richard, Marc Shaiman
PREUS ENTRADES: 8 EUROS NO SOCIS – 6 EUROS SOCIS

FFG/bravium teatre

A/E: info@braviumteatre.com

