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- AGENDA  DESEMBRE 2018 - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONCERT 
DISSABTE, 1 DE DESEMBRE, a les 20:00 hores 

 
 
 
 

AFTER DARK EN CONCERT 
 
 
 

After Dark neix com a duo de veu i guitarra (Rut i Cristu), a la primavera 
de 2014. Un any després s’incorpora el Xavier Canyissà, sr. Kanyi, amb 

el contrabaix. La seva aportació dona al grup un aire nou, més 
consistent i ferm. La seva influència musical fa que els temes 
agafin un aire més a prop del jazz, produint així una barreja 
força interessant. A finals del 2017 s’afegeix a la formació Jordi 
Salvadó Rius, conegut percussionista reusenc. La seva formació 
com a músic passa pel rock, la música clàssica i el flamenc, 
aportant al grup més solidesa rítmica. 
La nostra música es nodreix del pop anglosaxó amb influències 
del jazz, del blues, del rock… El nostre so és la conseqüència de 
músics formats en diferents disciplines. Versionem temes 
clàssics del pop, del rock, així com també de la música negra 
(soul, jazz i blues), donant-los un aire propi. 

 
Espectacle recomanat per a tots els públics 

PREUS ENTRADES: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS 

 

TEATRE 
DIUMENGE, 2 DE DESEMBRE, a les 18:30 hores 

 
 
 
 

TREATERÀPIA presenta PLA DE XOC 
 
 
 

SINOPSIS: 
Que estaries disposat a fer pels teus propis interessos?, i per tot el que 
sempre has defensat? 
 

Pla de Xoc ens mostra, sense parlar de política i de forma divertida que 
estan disposats a fer els polítics per ells mateixos, o pels seus. En plena 
campanya electoral, a 15 dies per a les eleccions, les enquestes mostren una 
difícil combinació per poder governar. En Josep Fornés, que fins ara 
manava amb majoria absoluta, ho té molt complicat per poder continuar governant i els seus rivals no li ho 

posaran gens fàcil. 
Falsedats, mentides, traïcions i tripijocs que ens mostraran la cara oculta 
dels nostres líders! 
Fins on lluitaríem per aconseguir els nostres objectius? 
L’autor considera que l’obra es pot situar en qualsevol país i que tothom 
podrà posar cares diferents als protagonistes. “Sense tocar la política, Pla de 
xoc toca els polítics. No tot el que veiem a la televisió és real i l’obra parla 

justament d’això. És una comèdia i l’espectador riurà, però també tornarà a casa amb un missatge final molt potent. 
La gent sortirà del teatre pensant”, assenyala Vidal. 
 
 
 

Autor i director: JOAN MARIA VIDAL 
Espectacle recomanat per a majors de 12 anys – Durada de l’espectacle: 80 minuts 
 
PREUS ENTRADES: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS 
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GALA DE MÀGIA 
DIUMENGE, 16 DE DESEMBRE, a les 12:00 hores 

 
 

GRAN GALA MÀGICA DE NADAL  
Per l’Associació de mags i Il·lusionistes 
de Catalunya – AMIC 
 
 
 
 
 

Espectacle humorístic i molt participatiu en què la màgia és el fil 
conductor per fer aparèixer i desaparèixer sorpreses. A la gran Gala de 
màgia de Nadal” els mags són només una part de l’espectacle, el públic fa 
la resta. Així doncs, animeu-vos! Us ho passareu molt bé i us atipareu de 
màgia! I tranquils, que la part més difícil la fan els mags… que per això ho 
són. 
 
 
 
 

 

Espectacle recomanat per a tots els públics 
PREU ENTRADA ÚNICA: 5 EUROS 
 
 
 
 

 
 

ESPECTACLE MUSICAL NADALENC 
DISSABTE, 22 DE DESEMBRE, a les 20:00 hores 
DIUMENGE, 23 DE DESEMBRE, a les 20:00 hores  

 
 

Aquestes festes...CIBERNÈTIC 
Amb SOULDANCE & MAG ALBERT 
 
Espectacle teatral per a tots els públics que fusiona la dansa, la música i la 
màgia. Una història que ens endinsa al ciberespai i que reflexiona sobre 
l’ús i l’abús de les noves tecnologies entre els nostres joves. 
 
SINOPSI El Marc, un jove addicte a les noves tec nologies es passa tot el 
dia tancat a la seva habitació sense cap tipus de contacte ni relació externa 
amb els seus familiars i amics. 
 
Un dia, a causa d’un virus molt especial se li espatllaran tots els aparells tecnològics i quedarà atrapat dins del 
ciberespai. Allà coneixerà als quatre membres que conformen el súper virus “CI-BER-NÈ-TIC”, uns éssers molt 
entremaliats als quals els encanta jugar i ballar. 
 
El Marc haurà de trobar la manera de vèncer el súper virus trapella "CI-BER-NÈ-TIC" i alhora aprendrà una lliçó 
molt important pel seu futur. 
 
DIRECCIÓ ARTÍSTICA: MÓNICA RINCÓN - Souldance  
GUIÓ: ALBERT CASANOVAS – ACL CINE 
Intèrprets: Marc - ALBERT PICOLLÀ (Mag Albert) 
Virus 1 (CI) Marie-Lou Renon (Souldance) Mònica Rincón (Souldance) Virus 2 (BER) Cristina Sevilla 
(Souldance) Virus 3 (NÈ) - Antivirus Natàlia Artero (Souldance) Virus 4 (TIC) Claudia Espinar (Souldance) 
 
 

 
Espectacle recomanat per a tots els públics 
Durada de l’espectacle: 60 minuts 
PREUS ENTRADES: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS 
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CONCERT DE NADAL 
DIMARTS , 26 DE DESEMBRE, a les 20:00 hores 

 
 

 
 

QUICO EL CÈLIO, EL NOI 
I EL MUT DE FERRERIES Presenten 
“LO MISTERI DE NADAL”  
 
"La força més poderosa del món baixa a la Terra, i ho fa de la manera 
més humil" Amb humor deliciós i un magnífic tractament musical, 
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries ens ofereixen una selecció 
dels millors temes del cançoner nadalenc: històries màgiques, poesia i 
també alguna que altra rumba. Un treball fresc i totalment novedòs en el 
terreny de la música popular, que ens farà viure les estones més 
divertides i entranyables d'aquestes festes. La primera versió de 
l'espectacle, estrenada el 1992, va ser el primer muntatge del grup. Ara esdevé ja el que ells pretenien crear: tot 
un clàssic nadalenc. 
 
Artur Gaya és Quico el Célio. Veu. 
Quique Pedret és Lo Noi. Veu. 
Jordi Fusté és Lo Mut de Ferreries. Guitarra espanyola. 
Josep Lanau Mitxum és Jaumet. Veus, acordió cromàtic. 
Sergi Molina és Lo senyor Bertomeu. Percussions. 
Quique Pellicer és Vicent Ferrer. Contrabaix. 
 
Espectacle recomanat per a tots els públics – Durada de l’espectacle 75 minuts 
PREUS ENTRADES: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS 
 
 
 
 
 

 

CABARET NADALENC 
DISSABTE , 29 DE DESEMBRE, a les 21:00 hores 
DIUMENGE, 30 DE DESEMBRE, a les 19:00 hores 
 
 

 
 

“FUM, FUM, FUM”  
EL CABARET NADALENC 
La Família Bastarda al complet torna per Nadal amb un Cabaret 
Nadalenc d'allò més trencador. 

Ho fa de la mà de Felisa Vidal, presidenta de l'associació d'amics 
del Nadal del Baix Camp i amiga personal de la Família, a qui ha 
"enredat" per donar forma al seu somni teatral, "Fum, Fum,Fum" 
un cabaret d' alló més nadalenc, modernitzat, i que fusiona tots els 
gèneres, i vestit amb "música de ayer, de hoy y de siempre". 

Humor sense pretensions, blanc i molt familiar. La 
gran vedette Lola Bastarda, la seva filla Caroline, Eudald 
Capdevila (el gendre) i la tieta Maria Lluïsa venen amb 
tota l'artilleria carregada per fer-nos riure entre polvorons i 
lluentons. 

4 úniques funcions!! 22-23/12 Aquarella Barcelona 29-30/12 Bravium Teatre Reus!! IMPERDIBLE!! 
 
Espectacle recomanat per a tots els públics – Durada de l’espectacle: 75 minuts 
 

 
PREUS ENTRADES: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS 
 
 

 


