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- AGENDA  OCTUBRE-NOVEMBRE  
2021 -  

VI CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS  
DIUMENGE 31 D’OCTUBRE, a les 12:00 hores i a les 18:00 hores   

GRUP D’ANIMACIÓ 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
PREUS ENTRADES: GENERAL: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS
www.entrapolis.com

VI CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS  
DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE, a les 12:00 hores   

“SOLILOQUI” TON MUNTANÉ
A mig camí entre el clown i
els  dibuixos  animats,  Ton
Muntané ens presenta aquest
conjunt d’ esquetxos on es
mescla el circ, el mim i el seu
clown-style.  Al  començar  la
seva  xerrameca,  e ls
problemes amb el micròfon el

portaran  de  gag  en  gag,  i  d'escena  en  escena,  fins  al  deliri  total!
Invents, ginys, imatges, onomatopeies, sons.
Un clown humà que ens farà riure sense parar amb un espectacle ple de
sorpreses.
Un actor sol, un clown, un mim i un artista de circ. Ens embarca en
situacions increïbles de la mà del teatre gestual i els sons.
Escenaris inaudits, teatre de situacions dinàmic, enèrgic i divertit.

ESPECTACLE RECOMANAT PER A TOT ELS PÚBLICS
PREUS ENTRADES: GENERAL: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS
www.entrapolis.com
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- AGENDA  OCTUBRE-NOVEMBRE  
2021 -  

VI CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS  
DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE, a les 12:00 hores   

“H2ÒPERA AQUAFONIA”
PAU ELÍAS

Espectacle sonor i visual en què
s’interpretaran  temes  de  jazz,
música  clàssica,  música
tradicional  de  diferents  països  i
altres  estils  musicals  fent  ús  de
l’aigua com a eix vertebrador. El
principal  instrument  del  concert
són  les  ampolles  afinades,  tot  i
que  també  es  fan  servir
instruments  de  percussió
aquàtica, l’udu o tubs il·luminats.
Una actuació plena de llum i d e

colors en què es visualitzaran alguns dels conceptes realitzats durant els
tallers i que, en algun moment determinat, demanarà l’ajuda dels assistents per seguir endavant. 

ESPECTACLE RECOMANAT PER A TOT ELS PÚBLICS
PREUS ENTRADES: GENERAL: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS
www.entrapolis.com

MÚSICA  
DISSABTE, 20 DE NOVEMBRE, a les 20:00 hores   

COR MASCULÍ BARCELONA
“GRACIAS POR LA MÚSICA” 

El  Cor  Masculí  de
Barcelona  és  una
formació  integrada
exclusivament  per
homes.  Intenten  que
cada  concert  sigui  un
moment  inoblidable  i
divertit  per  al  públic.
Amb un recorregut que

va del  jazz al pop, passant per teatre musical i altres gèneres , fan de
la música el  camí a un  món millor.  Gaudir  cantant  i  participar  en
projectes solidaris es l’adn d’aquesta formació, que us espera el 20 de
novembre per gaudir junts d’una nit plena de música i d’emocions.

PREUS ENTRADES: GENERAL: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS
www.entrapolis.com
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- AGENDA  OCTUBRE-NOVEMBRE  
2021 -  

VI CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS  
DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE, a les 12:00 hores   

“DINS LA PANXA DEL LLOP”
CÍA DEPAPER

Un  concert  narratiu  amb
titelles de paper.
És  hora  de  dinar,  i  cadascú
s’espavila com pot per omplir
la panxa. No s’hi val a badar.
Un  seguit  d’accidents,
malentesos i enganys fan que
fins  i  tot  els  animals  més
espavilats  acabin  a  la  panxa
d’algun company de fatigues.

Dins la panxa del l lop és un espectacle de paper que ens transporta als
boscos, mars i deserts més inversemblants per oferir-nos un retrat de la
cadena alimentària amb un toc d’humor i molta música.
Cançons originals i fetes a mida que teixeixen un relat sorprenent i divertit, il·lustrat
amb teatre d’ombres, teatrins de paper i titelles de cartró.
Obriu bé els ulls i pareu les orelles!
De què parla Dins la panxa del llop?

ESPECTACLE RECOMANAT PER A TOT ELS PÚBLICS
PREUS ENTRADES: GENERAL: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS
www.entrapolis.com

MÚSICA  
DISSABTE, 27 DE NOVEMBRE, a les 20:00 hores   

ELS FÈNIX EN CONCERT
Concert amb Els Fènix, grup format durant els anys seixanta que retorna
per apropar els èxits del pop d’aquella època. un viatge sentimental i un
homenatge als grups musicals d’aquells mítics temps. 

La formació va néixer els anys
60  a  Riudoms,  i  els  seus
components van anar canviant
amb el pas del temps, però la
seva  filosofia  no  va
canviar: tocar  els  temes  més
populars  i  d'èxit  del
moment. L'any  2007  van

tornar per apropar al públic els èxits del pop d'aquella època.

Un viatge sentimental i un homenatge als grups musicals d'aquells temps mítics  

PREUS ENTRADES: GENERAL: 10 EUROS – SOCIS 8 EUROS
www.entrapolis.com
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- AGENDA  OCTUBRE-NOVEMBRE  
2021 -  

VI CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS  
DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE, a les 12:00 hores   

“ABIYOYO”
Cía. Invisible Titelles

Aquests  dies  grisos  i  trists  de
confinament  sense  poder  estar  en
contacte directe amb vosaltres ens ha
servit per donar una bona empenta al
nou  espectacle  que  l'anomenem:
"Abiyoyo" i està inspirat en un conte
-  cançó  de  bressol  tradicional  de
Sudàfrica.

 Aquest  conte  de  la  cultura  zulú  el
contava en Peter Segeer i va arribar a
casa nostra traduït al català de la mà

del gran Xesco Boix. És un dels nostres contes preferits.

"Abiyoyo" ens explica sobre un bruixot i el seu fill que havien estat expulsats del seu poble per molestar a tots.
Se'ls permet tornar després que van salvar als seus veïns d'un horrible gegant anomenat "Abiyoyo" que tenia a
atemorit el poble.

ESPECTACLE RECOMANAT PER A TOT ELS PÚBLICS
PREUS ENTRADES: GENERAL: 8 EUROS – SOCIS 6 EUROS
www.entrapolis.com

MOLT IMPORTANT A TENIR EN COMPTE

Degut a l’exili de Bravium teatre,  totes les representacions es faran al teatre de  l’Orfeó Reusenc, carrer Sant
Llorenç, 14.
Es poden adquirir les entrades anticipades de tots els espectacles programats a www.entrapolis.com  

LOTERIA DE NADAL

Ja es poden adquirir els dècims de loteria de Nadal a l’administració número 10 de Reus. Av. Països Catalans, 
126. Telèfon 977 319 206.
El número assignat és el 61021 . Molta sort!!
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