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LOTERIA DE NADAL 2019

Hi ha a disposició dels socis i simpatitzants reservat el
número 83988 de la loteria d’aquest any.
Qui en vulgui disposar d’algun dècim, pot passar per
l’administració de loteria número 10 ubicada a l’Avinguda
dels Països Catalans, 126 en horari de 9:00 h a 13:30 h i de
16:30 h a 20:30 h. Telèfon: 977 319206.
Us podeu identificar dient que veniu a recollir el dècim de
loteria del Bravium teatre. Sort!
PARTICIPACIONS LIMITADES
V CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS
DIUMENGE, 3 DE NOVEMBRE, a les 12:00 hores
DIUMENGE, 3 DE NOVEMBRE, a les 18:00 hores
V

COMPANYIA “ELS PICAROLS”
LA FESTA DE LA TARDOR
En
aquest
espectacle
representarem a la família
Buscall que són la Maria
Castanyera, en Ramon el
llenyataire, en Joan el pagès i
la Carmeta la pubilla. Tots ells
baixen de les muntanyes de
Prades per vendre i torrar
castanyes a les places dels
pobles o ciutats com s’havia
fet des de temps memorables. Mentrestant van torrant les castanyes que
s’oferiran al final de l’espectacle, al ritme de la música.
És un espectacle de caire tradicional. La Tardor i els elements que l’envolten són els temes que s’hi tracten.
L’escenografia i l’estètica estan ambientades en un àmbit rural. Hi apareixen elements propis de la vida al camp
com per exemple un carro, blocs de palla, la llenya, el foc... .
Tota la música que hi podeu escoltar és tocada en directe pels seus personatges. Les
cançons que oferim són tradicionals a excepció d’algunes de composició pròpia. Totes elles
les oferim en format CD pel qui vulgui emportar-se un record de la festa.

ESPECTACLE RECOMANAT PER A TOT ELS PÚBLICS
PREU ENTRADA ÚNICA: 5 EUROS
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DIMECRES , 6 DE NOVEMBRE, a les 19:30 hores
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“ELS AMICS DEL CEL”
Inauguració de l'exposició fotogràfica de
L’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA DE TORROJA DEL PRIORAT
Presentació: “Evolució de la fotografia astronòmica de l’AATP”
A càrrec de JAUME OLIVER (President de l’AATP)
L’Associació Astronòmica del Priorat, és una entitat que va néixer la vigília de l’eclipsi de
sol de l’11 d’agost de 1999 i que posteriorment es va legalitzar en el Registre
d’Associacions de Tarragona.
Aquest any es commemora el vintè aniversari.
L’Associació té com a finalitat primordial la difusió de
la ciència astronòmica entre els seus associats i
simpatitzants en un medi on encara és possible fer unes bones observacions
nocturnes; no té cap ànim de lucre i es regeix per uns estatuts. Desenvolupa les
seves activitats principalment a la comarca del Priorat, no descartant la
possibilitat d’arribar a altres comarques de Catalunya, com ja ho han demostrat
abastament.
Agrupa un nombre important de socis que porta les següents activitats:
observacions astronòmiques; conferències; jornades astronòmiques; fotografia del cel profund i planetària; i treballs
de recerca.
L’Associació Astronòmica de Torroja del Priorat (AATP) és oberta a tots els
aficionats de la província de Tarragona, encara que el lloc principal d’observació
del cel segueix sent Torroja del Priorat. Té
aproximadament cent socis i en els vint anys de
vida ha tingut com a objectiu la difusió popular
de l’astronomia als pobles, ciutats, escoles i on
ha estat requerida. Han organitzat moltes
sessions públiques d’observació, infinitat de x
errades, sessions de conferències, excursions,
cursets, exposicions d’astrofotografia i les
Jornades Astronòmiques anuals. Els socis han desenvolupat en aquest temps un gran
nivell de qualitat en Astrofotografia, que es comparteix i es comenta dia a dia en el seu fòrum d’internet.
(Es podrà fer una observació astronòmica amb l’aparell instal·lat només per aquesta ocasió a cel obert)
Al finalitzar l'acte, hi haurà un refrigeri.
ENTRADA LLIURE
amb el suport de
.
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V

COMPANYIA PEP LÓPEZ
“PER TERRA DE DRACS”
La Martina i en Dídac, tot remenant calaixos, troben un llibre sobre
dracs i altres éssers mitològics , junts decideixen esbrinar què hi ha de
cert en tot allò i acaben trobant-se una
història sobre un Emperador xinès que
patia d’un mal de cap terrible, amb la
del nen que va canviar jugar amb un
drac per una videoconsola, o la d’unes
perles que apareixien cada matí sota al
coixí,…….. “
Espectacle ple d’humor , cançons i
contes curts on s’uneixen els contes
tradicionals i d’autor sobre dracs i
éssers mítics de diferents indrets del
planeta. Els dibuixos animats i el descobriment d’instruments musicals molt
llunyans a la nostra cultura, ens ofereixen grans estímuls visuals. La imatge en
escena una pantalla de vídeo juga de forma interactiva amb les propostes que
s’ofereixen des de l’escenari: respostes al text, il·lustració de les històries, imatges
creades per aquest espectacle en format de dibuixos animats i 3D.
Durada espectacle 55 minuts
Edat recomanada a partir de 3 anys
PREU ENTRADA ÚNICA: 5 EUROS

VI FESTIVAL REUS TEATRE MUSICAL
DIJOUS, 14 - DIVENDRES, 15 – DISSABTE, 16 – DIUMENGE, 17 DE NOVEMBRE

SISENA EDICIÓ
FESTIVAL REUS TEATRE MUSICAL - RTM
Reus Teatre Musical és un festival de teatre musical de petit i mitjà format que vol donar i
dona l’oportunitat a companyies
professionals catalanes i nacionals
d’aquest gènere, a apropar la seva
feina al públic del Camp de
Tarragona i, tanmateix, apropar al públic de la ciutat i rodalia
en aquest tipus d’espectacle i a una realitat artística emergent.
El Reus Teatre Musical, el primer festival d’aquestes
característiques de l’Estat espanyol, va néixer el 2014 amb la
voluntat de celebrar-se un cop l’any. El seu punt neuràlgic és
el Teatre Bravium, ja que té les condicions idònies per a
aquest tipus d’espectacle i és un espai emblemàtic de la ciutat
de Reus.
Tota la informació a:
https://reusteatremusical.wordpress.com

PREU ENTRADA ÚNICA A CADA ESPECTACLE: 10 EUROS
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COMPANYIA INVISIBLE TITELLES
“EN TABALET”
Teatre titelles i cançons per a públic familiar
"En Tabalet" està basat en el popular conte del mateix nom, és un conillet
molt conegut i apreciat pels nens i nenes.
En Tabalet és petit i de color blanc, viu amb la seva mare en una lloriguera. La
mare li diu que quan ella surti a buscar pastanagues no es mogui de dins el cau
ni faci cap soroll, però en Tabalet és una mica curiós i vol saber què són tots
aquests sorolls tan estranys que s'escolten allà fora al bosc. Surt del seu cau
sense escoltar les recomanacions de la seva mare i allà viu les primeres
experiències per superar la por i la primera aventura quan, amb enganys, se li
s'enrosca una serp amb males intencions.
Ai, ai, ai que passarà?
A l'espectacle apareixen els elements propis dels contes populars que es caracteritzen
per l'ús d'un llenguatge molt col·loquial i tenen un tarannà moralitzador que sovint
sembla ocult però si indaguem una mica, podem trobar la moralitat.
És un conte d’amistat, amor, por, valentia, sinceritat, curiositat, imprudència,
penediment.
La música també té una part presencial, unes cançons acompanyades de l'ukelele i altres
sons amb instruments senzills de percussió.
Descobreix com és en Tabalet i viu amb ell i els seus amics, les aventures i perills del bosc. Deixeu-vos portar per la
curiositat.
PERSONATGES:
La Mare conilla, Tabalet, l'Esquirol, la Serp, el Ratolí, un Gripau i unes papallones.
PREU ENTRADA ÚNICA: 5 EUROS
FESTIVAL DE POP, ROCK I FOLK
DISSABTE, 23 DE NOVEMBRE, a les 21:00 hores

ANARI EN CONCERT
Anari Alberdi (Azkoitia, 1970) és una de les veus més personals del
panorama musical del País Basc, des que l'any 1996 va debutar amb el seu
primer disc homònim 'Anari'. Durant tota la seva obra ha transitat per una
narrativa molt personal, tant musical com literària, en un territori àrid però
envoltant com la seva pròpia veu.
Acompanyada de grans músics com Karlos Osinaga,
Joaquín Pascual o Mikel Abrego, els seus discos
'Habiak', 'Zebra' o 'Zure aurrekari penalak' juntament
amb el seu 'Epilogo bat', han marcat fites en la
tradició de la cançó d'autor en euskera, encara que musicalment ens remet a
autors com Nick Cave o Bob Dylan. Des del seu debut, ha gaudit del
reconeixement de crítica i públic -la revista Rock de Lux va incloure el seu disc
'Habiak' a la llista dels 100 millors discos del segl e XX.-, fins arribar a ser
l'artista més jove a recollir un Adarra Saria, premi en el qual es inscriuen grans noms com el de Mikel
Laboa, Ruper Ordorika o Fermín Muguruza. S'ha de reivindicar per Anari un lloc en el panorama literari,
donada la qualitat dels seus textos.
Sens dubte és tota una gran oportunitat per descobrir qui encara no la conegui a aquesta cantautora dins la
programació de l'Accents que enguany vol acostar-se a la música procedent del País Basc cantada en
euskera.
PREU ENTRADES: ANTICIPADA 9 EUROS – TAQUILLA 12 EUROS
https://entradium.com/es/events/anari-en-directe-a-l-accents
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XAVI SOL
“BUFA&SONS
Trobada musical amb un personatge entranyable que ens descobrirà el seu
univers personal i la seva particular manera de relacionar-se amb els objectes.
En un format de conferència-concert, l'artista estableix un diàleg amb el
públic, enginyós i intel·ligent, ple d'ironies verbals i visuals on l'humor
sempre és present. Presentació d'un concert extravagant, amb unes exquisides
composicions musicals que mostra un viatge inevitablement còmic i didàctic,
amb objectes quotidians que habitualment veiem però no sempre sentim, per
a seguir-nos demostrant que la música és allà on decidim trobar-la.
Xavi Lozano és, per damunt de tot, un gran
comunicador. Format musicalment al món
clàssic i de la cobla sempre ha estat en
contacte amb tot tipus de música, de la
tradicional a l'experimental passant per
fusions de tot tipus. Especialitzat en aeròfons tradicionals ha format part de manera
estable o en forma de col.laboracions amb gran varietat de músics i projectes (Lluís
Llach, Mªdel Mar Bonet, Lídia Pujol, Miquel Gil, Eliseo Parra, Jorge Drexler, Gerard
Quintana, Silvia Pérez-Cruz, Xavi Maristany, Carles Santos, Tactequeté, Xirriquiteula
Teatre, Cabo San Roque, Kepa Junquera, Carles Cases, Xavi Capellas, Marina Rossell, C.E. Dharma, Alfons
Vilallonga, Misirli Ahmed, Amine & Hamsa, Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, La Fura dels Baus, Marc
Egea,Toni Xuclà, Ginesa Ortega, TNC, ESMUC, Museu Etnològic de Barcelona, L’Auditori de Barcelona,Coetus,
Orquestra Mediterrània de Sao Paulo, Pau Riba, La Shica, Expo Shanghai 2010, ...) En ràdio i televisió, ha estat
presentador i assessor del programa d'educació musical "L'Atrapa-sons" del K3. Ha col·laborat amb TV3 (No me la
puc treure del cap, Una mà de contes, Col.leccionistes, La Marató,...) i Cuatro (El Hormiguero, Buenafuente,...),
Catalunya Ràdio (Tot és molt confús,...), etc.
PREU ENTRADA ÚNICA: 5 EUROS
TEATRE
DISSABTE , 30 DE NOVEMBRE 20:30 hores
DIUMENGE, 1 DE DESEMBRE, 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
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 – 8 EUROS SOCIS
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- AGENDA NOVEMBRE 2019 GUITARRA PER A TOTHOM
Per aquest nou curs, Bravium teatre posa a la vostra disposició poder gaudir de classes de guitarra per a tothom.
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Amb aquesta nova iniciativa volem que us animeu a participar-hi.
Les classes seran cada dos dimecres al mes en horari de 20:30h a 21:30h amb el professor Xavier Macaya
Per a més informació us podeu adreçar via mail a info@braviumteatre.com o els dimecres de 17,00 h a 20’00 h a
secretaria de l’Entitat.

COMENCEM EL DIMECRES 13 DE NOVEMBRE 2019 A LES 20:30 H
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