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- AGENDA NOVEMBRE 2022
VII CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS
31 D’OCTUBRE a les 12:00h.

LA FESTA DE LA TARDOR
Cia. ELS PICAROLS

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

VII CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS
6 DE NOVEMBRE a les 12:00h.

CUA DE RATA
Cia. TONMUNTANÉ

Un espectacle de titelles de guant divertit,
diferent i enginyós. Una reflexió a petits i
grans sobre l’educació i el genere. Educar
és renyar? Els infants ho han de tenir tot?
On son els límits? Les trepidants aventures
de la Mònica en un món de bruixes,
monstres i fantasmes. Les desventures
d’un pare que, cansat de manar i demanar i ordenar als seus fills. I finalment,
les trifulgues del germà, que fa el que pot.
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Les princeses i els cavallers es confonen. Les petites no son
ximples ni inútils. Son valentes, fortes, llestes i saben lluitar i
vèncer monstres terribles.Quan un pare intenta que els fills
recullin, explicar un conte i no convertir-se ell mateix en una
bruixa, pot passar de tot. I passa.
La història d’una nena, la Mònica, que s’encara a una bruixa. Una
bruixa dolenta i avorrida que vol el mal. Una nena valenta i
decidida que vol ser ella mateixa.
Aconseguirà passar les proves? Aconseguirà vèncer a la bruixa
Trakel?

Un viatge fantàstic, una relat trepidant, girs inesperats i situacions sorprenents.
Fitxa artística
Direcció: Lluís Graells
Direcció de manipulació: Eudald Ferrer
Construcció dels titelles: Arnau Colom
Autor i Dramatúrgia: Ton Muntané

ESPECTACLE RECOMANAT PER A TOT ELS PÚBLICS
PREU ENTRADA ÚNICA: 5 EUROS

VII CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS
20 DE NOVEMBRE a les 12:00h.

SENYOR JOAN, MONSIEURMIRÓ!
Cia. L’INVISIBLE TITELLES

(Espectacle basat en un fet real)
DURADA: 45 minuts aproximadament
SINOPSI: El jove artista Joan Miró arriba
per recuperar-se d’una malaltia al mas que te
la seva família a Mont-roig del Camp. Allí
decideix fer un canvi radical de vida i
dedicar-se al que més l’hi agrada, la pintura.
Miró estima molt aquell paisatge i és un gran
observador de la natura que l’envolta. Viatge
a Paris allí coneixerà i farà amistat amb Pablo

Picasso. Després del seu primer viatge a París i a cavall entre Mont-roig i Paris l’any 1921 i
1922 pintarà el famós quadre de “la Masia” hi va treballar en ell durant nou mesos de dura
elaboració. A Miró li costarà molt vendre el quadre, no a tothom agrada això del “surrealisme” i
a més la tela te unes grans dimensions. Finalment i després d’algunes peripècies, l’escriptor
Ernest Hemingway comprarà el quadre.
Fitxa tècnica

MANIPULACIÓ I ACTOR: Joan Reverté - CONSTRUCCIÓ TITELLES: Joan Reverté
VESTUARI: Montse Rofes
SO: Neus Reverté - MÚSICA: Popular catalana - DRAMATÚRGIA I REALITZACIÓ: Joan
Reverté

ESPECTACLE RECOMANAT PER A TOT ELS PÚBLICS
PREU ENTRADA ÚNICA: 5 EUROS
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TEATRE
26 DE NOVEMBRE a les 19:00h.
27 DE NOVEMBRE, a les 12:00h

MARY POPPINS
Rebullits teatre presenta

Una família de classe mitja-alta del Londres de
principis del segle XX té problemes per trobar una
mainadera capaç de fer-se càrrec dels seus fills. De
forma inesperada en troben una que s’adapta a les
seves necessitats, però aviat descobriran que la peculiar
Mary Poppins és molt més que una mainadera i gracies a ella les seves vides patiran un
fabulós gir.

Aquesta proposta de Rebullits Teatre és una adaptació de la famosa pel·lícula de Disney Mary
Poppins (1964) on hi trobarem; uns veïns sorollosos, una estrambòtica tieta, unes minyones
xerraires, uns pingüins cambrers, un pare enganxat al mòbil, una mare reivindicativa, uns
nens inquiets, un amic amb diversos minijobs i per descomptat, una màgica mainadera.

ESPECTACLE RECOMANAT PER A TOT ELS PÚBLICS
PREU ENTRADA GENERAL: 8 € - SOCIS DE BRAVIUM TEATRE I ORFEÓ REUSENC 6 €

Recordem que teniu a la vostra disposició els dècims de loteria de Nadal d’aquest any.

Només cal passar per l’administració de l’Av. Països Catalans, 126 i demanar per la loteria del Bravium teatre.

Molta sort!

B
ra
vi
um

te
at
re
–
ag
en
da

11
/2
2


	www.braviumteatre.com
	-AGENDA  NOVEMBRE 2022 
	-AGENDA  NOVEMBRE 2022 
	-AGENDA  NOVEMBRE 2022 


