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TEATRE
DISSABTE , 1 DE JUNY, a les 20:30 hores
DIUMENGE, 2 DE JUNY, a les 18:00 hores

Bravium teatre presenta
“NO ET PREOCUPIS, ULLS BLAUS”
De Sergio Zurita
Amb CARLES

PITARCH I JOSEP LOZANO
Direcció JORDI VALL
SINOPSIS
L'acció esdevé en la nit del 5 d'abril de 1994, poc abans del suïcidi del famós
vocalista de Nirvana, Kurt Cobain a la seva casa de Seattle, quan després d'injectar-se heroïna en un braç i escriure
la seva nota suïcida, agafa una escopeta Remington, la carrega, se la posa al front i quan està a punt de prémer el
gallet, una llum il·lumina l'habitació i apareix la silueta de Frank Sinatra amb un got de Whisky en una mà i en l'altra
un micròfon amb el qual canta “The best is yet to come”.
Aquest és el començament de “No et preocupis, ulls blaus”, una trobada extraordinària, on dos grans de la música
popular americana i referents de diferents generacions i de la música, es reuneixen per a confrontar la seva visió de
la vida. Una trobada imaginària, un intent per canviar el destí, una carícia, un gest abans de morir.
PREU ENTRADA: 10 EUROS NO SOCIS – 8 EUROS SOCIS
TEATRE
DIMECRES, 5 DE JUNY, a les 19:00 hores

ALUMNES DE L’INTITUT GABRIEL FERRATER I
SOLER

TANCATS AL MUSEU de Vicente Cañón
Un grup de nois i noies, que bada una mica, quedarà tancat al museu d’una gran
ciutat, perquè estan d’excursió fora de la seva ciutat, ningú els espera a casa i
abans d’entrar han deixat les seves motxilles a les taquilles de l’entrada, per això
ningú no porta mòbil. La mala sort d’aquesta colla d’alumnes és que aquesta
mateixa nit és la triada per un grup de lladres per robar un penjoll que pertanyia a
una faraona i que es diu que porta una maledicció a tot aquell que el tingui al seu
poder. Sortirà sà i estalvi el grup d’alumnes? Podran els lladres emportar-se el
penjoll sense córrer cap risc? El vigilant del museu guanyarà una medalla per la
captura dels lladres? Es farà efectiva la maledicció i la Mòmia es despertarà del
seu somni etern
Adaptació i Direcció: LOURDES DOMÈNECH
PREU ENTRADA ÚNICA: 3 EUROS
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MÚSICA
DISSABTE , 8 DE JUNY, a les 20:00 hores

SAX ARS BAND presenta
“LET’S AGAIN”
Sax Ars Band és una Big Band amb una característica singular i
diferencial ja que les seccions instrumentals són exclusivament saxòfons.
La història del grup comença fa 10 anys a Reus al voltant de l’acadèmia de
música ARS i del saxofonista reusenc Pere Gavarró qui va tenir la idea de
formar una Big Band exclusivament de saxòfons. Des de la seva creació,
l’any 2008, han portat el seu “swing” a diversos escenaris, Auditori Josep
Carreras de Vila-seca, Teatre Bartrina de Reus, Teatre Bravium de Reus,
Teatre Principal de Valls, Església St Francesc de Montblanc, Festa Major
de Sant Pere de Reus, Festival Dixieland de Tarragona, etc...
Actualment el grup el formen 18 musics: 14 saxòfons, piano-teclat,
contrabaix, percussió i director.
Director, saxo alt/tenor: Pere Gavarró
Veu i Saxo alt: Mari Àngels Piñol
Veu i saxo tenor: Xavier Bagés, Joan Sans
Saxo alt: Joan Biosca, Santi Bartolomé
Saxo tenor: Albert Masdeu, Antonio Gilabert,
Ezquiel Molina, Joan Bartolomé, Glòria Biosca
Saxo alt: Eva Castro, Juli Blanco, Anton Rovira, Arnau Colomé
Percussió: Abel Benito
Piano/teclat: Sergi Colomé
Contrabaix: Arseni Pujals
PREU ENTRADA: 10 EUROS NO SOCIS – 8 EUROS SOCIS
DIUMENGE, 9 DE JUNY a les 11:00 h. Nens 1, Nens 2 i Joves 1
DIUMENGE, 9 DE JUNY a les 18:00 h. Joves 2 i Adults
DILLUNS, 10 DE JUNY, a les 19:00 h. Joves 2 i Adults
DIMARTS 11 DE JUNY, a les 18:00 h. Joves 1
DIJOUS 13 DE JUNY, a les 18:00 h. Nens 1 i Nens 2

9ª. MOSTRA DELS ALUMNES DEL TALLER DE TEATRE “TOTS ELS
DILLUNS DEL MÓN” de les Artistes locals.
La companyia reusenca de teatre 'Les Artistes Locals' ha organitzat, a partir del 12 de
febrer i fins el 14 de juny, tres cursos al Bravium Teatre. Un per a joves de 12 a 18
anys, un altre per adults a partir de 19 anys i com a novetat un dedicat als més petits de
6 a 11 anys. Realitzat els dilluns, els dimarts i els dijous a la tarda. Cursos dedicats 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.
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
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20ª. EDICIÓ DEL “MERCAT AL MERCADAL”
Dissabte 15 de juny, a partir de les 18:00 h, la plaça del Mercadal es
traslladarà a la meitat del segle passat per viure una nova edició del
«Mercat al Mercadal». Els paradistes del Mercat Central de Reus
recrearan l'antic mercat que es feia a la plaça i vendran els seus
productes utilitzant el sistema de mesures de l'època.
La vintena edició del Mercat al Mercadal tindrà la participació de
70 figurants del Bravium que representaran oficis i personatges
d'època per donar encara més vida al muntatge. Una recreació
històrica de l'antic mercat que es realitzava a la plaça del Mercadal. A càrrec de Bràvium Teatre, l'Associació
de Paradistes del Mercat Central de Reus i l'Associació d'Amics del Cavall del Baix Camp.

El mercat al Mercadal
Històricament, a Reus,
el dret de fer mercat el
dilluns fou autoritzat
per part del rei Jaume
II a principis del segle
XIV i fou ubicat a la
plaça que fins avui li
dona el nom: del
Mercadal. Amb la
construcció de l'actual
Mercat Central el
1948, el mercat es traslladà i ha arribat així fins a l'actualitat. Amb motiu de
la celebració de 50è aniversari d'aquest mercat, es cregué oportú realitzar la
recreació de l'antic mercat del Mercadal en la seva ultima època, dels anys
trenta i quaranta, una
recreació que s'ha anat repetint amb molt d'èxit cada any en els dies previs
de la festa major. La plaça del Mercadal es transforma, i gràcies a la col·laboració dels paradistes del Mercat
Central podem trobar un mercat com en el segle passat. Amb uns paraigüets molt singulars, la fruita i la verdura
en cabassos i les paperines de paper com a bosses, els reusencs poden comprar tal com ho feien els seus avis, o
molts avis tal com ho feien quan eren petits, a unitats, dotzenes, grapats... Però no només hi podem trobar menjar
sinó que, a càrrec de Bravium Teatre, uns personatges de l'època, molt peculiars, amenitzen la tarda amb
històries i oficis ja quasi bé perduts (barbers, esmoladors, venedors de llaminadures, enterramorts...); uns vells
records per als grans i un viatge en el temps per als més joves.
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TEATRE
DIUMENGE, 16 DE JUNY a les 17:30 hores

REBULLITS TEATRE, grup format per mares i
pares d'alumnes de l'Escola Joan Rebull de Reus.

presenta

“CHARLIE I LA FÀBRICA DE
XOCOLATA”
“Charlie i la Fàbrica de Xocolata” és un conte de l’aclamat autor Roald Dhal
que explica la història d’en Charlie, un nen que viu amb la seva família en una
petita casa al costat d’una de les fàbriques de xocolata i llaminadures més fantàstiques i misterioses del món, la
fabrica de l’excèntric Willy Wonka. Un bon dia, en Charlie troba un dels 5 bitllets daurats que li permetrà visitar la
fàbrica. L’acompanyarà el seu eixerit avi, en Ramon, i 4 nens més, l’Agustina, la Violet, la Veruca i en Mike TV. Un
cop a dins, i guiats per l’estrany senyor Wonka,
descobriran els veritables valors de la bona
educació, el civisme i la generositat a mesura que
vagin recorrent les diferents sales: la de la
xocolata, la dels invents, la de les nous i la de la
televisió. En aquesta estranya i alliçonadora
aventura els acompanyaran els divertits Umpa
Lumpes, curiosos treballadors de la fàbrica de
xocolata que faran ballar a petits i grans. I és que
al final, en Charlie, en Willy Wonka i tots els nens
i nenes que surten en aquesta història preferiran
menjar patata amb col en bona companyia que
tota la xocolata i les llaminadures del món.

PREU ENTRADA ÚNICA: 5 EUROS
La recaptació anirà als Amics Joan Petit Nens amb Càncer

DIMARTS, 25 DE JUNY a les 21:00 hores
DIMECRES, 26 DE JUNY a les 21:00 hores
DIJOUS, 27 DE JUNY a les 21:00 hores

“VARIETES DE SANT PERICU”
ALS JARDINS DE LA CASA RULL,

(Cr. Sant Joan, 27),
Espectacle de varietats de San Pericu. Diferents grups i artistes de les més diverses
vessants fusionen els seus coneixements per a presentar-nos un espectacle de varietats diferent cada dia. Teatre,
música, dansa, màgia, humor, etc, es barregen en uns espectacles sorprenents i esbojarrats.

Sota la coordinació i direcció del col·lectiu de Bravium Teatre.
ENTRADA LLIURE
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