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TEATRE

Dis 8 Abr 06
21.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 12€
Durada 50’’

Espectacle 
sense text
Aforament reduït 
a 120 espectadors

Amb el suport
Diputació 
de Barcelona + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura

Creació
Mercè Gost,
Marta Alemany,
Alba Zapater,
Laura Teruel
Dramatúrgia 
i direcció
Irene Lucas
Imatges, ombres,
llums i manipulació
Mercè Gost,
Marta Alemany,
Alba Zapater 
Música 
i espai sonor
Laura Teruel
Fotografia
Jesús Atienza
Disseny gràfic
Montse Mateu

Organitza
Patronat 
del Teatre 

La Cònica/Lacònica és una companyia
creada el 1995 per Mercè Gost (Sant
Sadurní d’Anoia, 1949) i Alba Zapater
(Lleida, 1969) arrel de les seves inquie-
tuds per experimentar i investigar sobre
les diferents utilitzacions de l’ombra.
El 2002 s’hi va afegir Marta Alemany
(Barcelona, 1956).

El teatre d’ombres és una de les ma-
nifestacions artístiques més antigues,
profundament arrelat a les creences
més ancestrals de tots els pobles.
L’ombra és, per una banda, el que 
s’oposa a la llum, i, per l’altra,
és la pròpia imatge de les coses. És
fugissera, irreal, canviant i permet cre-
ar distàncies amb l’objecte. No hi ha
llum sense ombra ni ombra sense
llum, dualitat en una relació d’oposi-
ció i mutació. Oposats i contraris que
formen part d’una unitat. El teatre
d’ombres és un art efímer que connec-
ta directament amb les emocions i s’a-
llunya del món real per introduir-nos
en un espai poètic i suggerent.

La Passatgera és un espectacle
que parla de la memòria que reté
els records, que carrega en una
maleta, que, a voltes, es fa massa
feixuga. Aleshores és el moment
de tornar enrera i aprendre a con-
viure amb els records que confor-
men la vida per evitar recórrer en
cercles un paratge i erm i trobar 
la manera de seguir fent camí.
L’espectacle va ser el projecte
guanyador del Premi d’Arts
Escèniques de Lleida 2002 i va
rebre la menció especial per a la
proposta més innovadora de la 15ª
Fira de Titelles de Lleida 2004.

LACÒNICA
LACONICA

LA PASSATGERA
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CLOWN 
I MALABARS

Diu 9 Abr 06
19.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 8€
Durada 60’’

Espectacle 
sense text
Aforament reduït 
a 120 espectadors

Amb el suport
Diputació 
de Barcelona + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura

Organitza
Patronat 
del Teatre 

CARTÓN
COMBO
SEBAS &TILT

El Teatre Cal Bolet us ofereix un 
espectacle de clown i malabars 
com a col·laboració amb “La Vela”,
un nou centre de residències de per 
a companyies i artistes de circ 
de Vilanova i la Geltrú. D’aquesta
manera, Cal Bolet segueix amb la seva
voluntat de ser més que un escenari
d’exhibició de les propostes teatrals 
del moment, liderant o participant en
propostes de producció escènica d’una
o altra manera.

En aquest espectacle veurem el treball
en comú de dos clowns i malabaristes:
en Sebas (Manuel Sebastián) i en
Miner (Minervino Montell).

Cartón Combo és un espectacle 
de cartró. Més ben dit, basat en 
la caixa de cartró com a element
central. Un excèntric personatge
mostra la seva vida quotidiana 
al voltant de les caixes, amb les
quals juga, lluita, balla, treballa,
descobreix...

Manuel Sebastián “Sebas” es va 
formar a l’Escuela Nacional de Circo 
de Cuba i es al Centre National des Arts
du Cirque, a França. A cuba va rebre 
la Medalla de Honor del Museo
Nacional de Bellas Artes. Ha treballat
en diferents circs d’Europa: el Circ
Cric,Cirque Bidon (Itàlia), Cie.Ricochet
(França)…

Minervino Montell “Miner” ha estat
membre actiu de Los Galindos,ha tre-
ballat amb Els Comediants i amb una
llarga llista de companyies fins a crear
la seva pròpia:Tilt. Ha voltat per tot el
món actuant en els millors festivals de
circ i de teatre de carrer. Ha impartit
classes a P’a tothom i El Col.legi de
Teatre de Barcelona, a divereses escoles
de circ d’Austràlia i la Central de
Santa de Rio de Janeiro (Brasil).

Posada en escena
Manuel Sebastián
Interpretació
Manuel Sebastián,
Minervino Montell
Direcció artística
Serge Huercio
Vestuari
Susana Fernández

progTRI4.qxd  10/4/06  09:44  Página 4



6

MÚSICA

Div 21 Abr 06
22.30h
Teatre Cal Bolet

Preu 12€
Durada 90’’

Espectacle 
en català
Aquest concert
forma part 
del circuit Ressons
a Catalunya

Amb el suport
Diputació 
de Barcelona + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura

Organitza
Patronat 
del Teatre +
Ressons

Amic,Amat és potser un de les obres
més arriscades i ambicioses dintre de la
mediterraneïtat connatural que ha estat
la música de la Maria del Mar Bonet.

I és que Amic,Amat mostra les arrels
comunes de les cultures mediterrànies
i els seu creixement entrecreuat al llarg
del passat i del present, servint-se de
textos tan llunyans en el temps com la
poesia mística de Verdaguer sobre Llull,
el Cant de la Sibil·la, tonades tradicio-
nals mallorquines o una magnífica ver-
sió d’un tema de Bruce Springsteen.

Amb una excel·lent formació que l’ha
acompanyada a la gira internacional,
Maria del Mar Bonet presenta avui 
el seu darrer treball, que ja ha visitat
nombroses ciutats tan distants com
Damasc i Nova York.

Maria del Mar Bonet  ens porta 
perfums àrabs, jueus i cristians,
per fer més que mai en aquests temps
de guerra, una fonda manifestació 
de la necessària pau entre els pobles.

Veu 
M. del Mar Bonet
Guitarra de dotze
cordes, arxillaüt 
i bandúrria 
Javier Mas
Piano, teclats 
i acordió 
Dani Espasa
Bouzouki 
i percussions
Dimitri Psonis
Percussions 
Roger Blavia
Contrabaix 
Jordi Gaspar
Tècnic de so
Kei Macia
Tècnic de llums
Roger Puiggener

AMIC AMAT
MARIA DEL
MAR BONET
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DANSA

Dis 6 Mai 06
21.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 8€
Durada 50’’

Espectacle 
sense text

Organitza
Las Malqueridas,
Creacions al Límit 

En conveni amb
Patronat 
del Teatre +
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura 
Pla de residències
de creadors

La necessitat de reconeixement 
dels nostres actes fa que confiem en
una persona el paper de testimoni. El
testimoni és la nostra debilitat –d’aquí 
la força per defensar-lo i protegir-lo.
Però també la seva forta presència pot
influir-nos fins convertir-nos en el més
dèbil del món.

Som persones per aconseguir alguna
cosa, endinsar-nos els uns en els altres,
perquè és impossible viure sense 
la certesa que en el món hi ha una per-
sona per la qual s’és imprescindible.

Il·luminació i cap tècnic Javi Ulla
Video–il·luminació Damian
Muñoz, Gorka Aguado
Espai Escènic DMDANZA
Vestuari Antonio Velart
Atrezzo Maria de Frutos
Fotògraf Knut Schwinzer

Col·laboració especial 
Marta Garcia
Assistent de producció 
Danilo Pioli
Producció DMDANZA, Fani
Benages Projectes Artístics
Distribució Fani Benages

Amb el suport
Diputació 
de Barcelona

SATFF
DAMIAN
MUÑOZ

Direcció 
Damian Muñoz 
Creació 
i interpretació
Steven Dall,
Alexis Fernández,
Virginia García, 
i Damian Muñoz
Col·laboració
artística 
Jordi Cortés
Riki Blanco
Música original 
Borja Ramos,
Steven Dall
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TEATRE 
MUSICAL

Dis 20 Mai 06
22.30h
Teatre Cal Bolet

Preu 12€
Durada 90’’

Espectacle 
en llengua 
catalana

Amb el suport
Diputació 
de Barcelona + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura

Organitza
Patronat 
del Teatre 

Paradís és el nou musical del composi-
tor Albert Guinovart (Mar i Cel, Flor
de Nit...), el dramaturg Jordi Galceran
(Dakota,Paraules encadenades...)
i l’escriptor i adaptador Esteve Mira-
lles (Gaudí, Jugant a Rodgers...) que
han versionat i adaptat respectivament
una peça curta de Carles Soldevila
titulada Civilitzats, tanmateix.

És un text desconegut pel gran públic
català que ha estat, fins i tot, portat 
al cinema de la mà d’Ava Gadner,
David Niven i Stewart Granger, sota el
títol de La cabaña i a partir d’un guió
de l’escriptor francès André Roussin,
que va plagiar l’original 
de l’autor català sense que mai es
reconegués la paternitat de Soldevila
sobre la història.

PARADÍS
Llibret Jordi
Galceran i Esteve
Miralles (a partir
de l’obra Civilitzats
Tanmateix de
Carles Soldevila)
Música 
Albert Guinovart
Direcció Josep Mª
Mestres
Ajudant de direc-
ció Xavier Ricart
Direcció Musical
Sergi Cuenca
Coreografia
Montse Colomé
Escenografia 
Pep Duran
Vestuari 
Nina Pavlowsky

Aquesta va ser la primera obra teatral
de Carles Soldevila, escrita el 1921 
en plena efervescència de la Barcelona
de principis de segle, i on l’autor
enfronta el costumisme de la ciutat
burgesa amb l’esperit innovador i 
revolucionari que conviuen en l’època.

Civilitzats, tanmateix planteja un
triangle amorós en unes condicions
extremes.Tres supervivents d’un 
naufragi, un matrimoni i un amic,
han anat a parar a una illa deserta,
i allí miren d’establir un nou tipus 
de relacions entre ells. Aquesta histò-
ria li serveix a Soldevila per mostrar
d’una manera irònica que fins i tot 
en els moments més insòlits, les apa-
rences, la hipocresia, la forma de viure
de la civilització de la qual provenen
els nàufrags, té més pes que no pas 
els propis desigs que encetarien un
nou model de relacions més d’acord
amb la realitat en què es troben.

L’opció dels adaptadors ha estat con-
servar al màxim l’obra de Soldevila 
i apropar-la a les maneres actuals de
narrar. Han afegit un nou personatge,
la pròpia Illa, que amb la seva visió
natural i salvatge de la vida contrasta 
i comenta les actituds refinades i una
mica cursis dels personatges; i han
intentat conservar, en les cançons 
i en la música, aquell to sofisticat dels
anys 20 que forma part de l’encant 
de la història.

Il·luminació 
Albert Faura (A.A.I)
Disseny de so 
Roc Mateu
Atrezzo 
María de Frutos
Caracterització 
Toni Santos
Intèrprets Àngels
Gonyalons, Pep Anton
Muñoz, Xavi Mira,
Mercè Martínez
Músics Sergi Cuenca
(Piano), Guillermo
Prats (Contrabaix),
Francesc Puig
(Clarinet), 
Edurne Vila (Violí)
Amb la col·laboració 
de l’Institut Català
d’Indústries Culturals
(ICIC) i Atrium 
de Viladecans.
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CIRC

Div 16 Jun 06
Dis 17 Jun 06
18.00h 
19.30h 
21.00h
Parc 
Sant Salvador

Preu 3€ 
(des d’una hora
abans de l’inici de
la primera funció)
Durada 30’’ (tres
passis cada dia)

Espectacle 
en llengua 
catalana
Aforament reduït 
a 90 espectadors

Amb el suport
Diputació 
de Barcelona + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura

Organitza
Patronat 
del Teatre 

Ludmila i Alfonso, dos personatges
estrafolaris amb sang firaire, son els
encarregats d’acollir-vos en aquest
preciós teatre-circ ambulant on les
emocions conviuen. La tendresa 
i el perill es retroben a cada instant.
La força de Campanelli, el gran 
trencador de cadenes i proclamador 
de llibertat, els dolços espetecs 
de fuets reclamant una felicitat 
utòpica, el tall brillant de l’acer d’unes 
destrals encarregades de bressolar els
sinuosos perfils dibuixats amb marabú
i els equilibris damunt d’una cadena
fluixa, son els ingredients de moments
efímers, esteles d’històries humanes.

Escarlata Circus va néixer l’any 1.987
del desig i de la fusió dels coneixe-
ments dels seus dos components, Bet
Mitralta (Sant Esteve de Palautordera,
1964) i Jordi Aspa (La Garriga, 1964).
Des dels seus inicis la companyia 
es caracteritza per la seva manera 
de veure i interpretar el circ, un món
apassionant ple de poesia, de perill 
i d’encanteris constants.

El circ ens ha apassionat sempre per la
seva fragilitat, per la seva sensibilitat,
per la seva poesia i per les seves formes
d’expressar els sentiments”.

“

Idea i guió
Escarlata Circus
Direcció 
Sergi López
Intèrprets 
Bet Miralta, 
Jordi Aspa 
Escenografia 
i utillatge 
Antigua i Barbuda
Banda Sonora
Xavier Boixader
Vestuari 
i cortinatge 
Pilar Albadalejo

LLENTIES 
IMARABÚ
ESCARLATA
CIRCUS

progTRI4.qxd  10/4/06  09:45  Página 12



Després de la primera edició del 
Dansa També!, han passat més coses...
Cal Bolet s’ha convertit en un centre 
de creació per a companyies de dansa
arrel d’un acord amb el Departament
de Cultura de la Generalitat i la 
companyia Malqueridas, Creacions 
al Límit. Des del passat octubre, es 
van succeint les estrenes d’espectacles
que s’han “acabat” a Cal Bolet, els
laboratoris intensius per a ballarins/es
iniciats/des, les classes mestres de la mà
de professionals de reconegut prestigi...

El 29 d’abril es celebra el Dia
Internacional de la Dansa.
A Vilafranca aquesta celebració 
té una llarga trajectòria i l’any 
passat va experimentar un 
creixement amb la posada 
en marxa del Dansa També!

Aquesta va ser una de les apostes 
del Patronat del Teatre Municipal
Cal Bolet per donar una empenta 
al món de la dansa, un sector cabdal
de les arts escèniques que a la nostra
Vila desperta gran interès. Les 
diverses escoles de dansa i el gran 
nombre de persones que, des de 
fa molts anys, s’estan formant 
són una mostra de vitalitat.

14

DANSA

Dij 27 Abr 06
Div 28
Dis 29
Diu 30

Teatre Cal Bolet
Rbla. St. Francesc

Preu 3€
espectacles al
Teatre Cal Bolet.
Una hora abans 
de l’inici de 
l’espectacle a la
taquilla del teatre.
Resta d’especta-
cles gratuït

Amb el suport de
Diputació 
de Barcelona + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura

Col·laboren
La Moderna 
Kametta 
Videt

Organitza
Patronat 
del Teatre 

Direcció artística
Olga Álvarez

Així doncs, la segona edició del Dansa
També! arriba amb una base més 
sòlida i amb més presència al carrer.
Aquest petit festival de quatre dies vol
donar sortida a l’esforç creatiu que
ballarins i coreògrafs estan abocant 
a la dansa contemporània, i, al mateix
temps, apropar la dansa a la gent,
al carrer, a peu pla.

Aquest punt de trobada de professio-
nals, grups, escoles de dansa, estudiants,
etc. vol ser un pas intermedi entre 
la producció no professional i la profes-
sional, entre el carrer i l’escenari de Cal
Bolet, entre espectacles de curtíssima
durada i altres de més llargs, entre la
formació i la professionalització. Però,
sobretot, vol aportar frescor, joventut 
i experimentació.

El programa consta de 14 
representacions, incloent 
la Mostra d’Escoles i Grups 
de Dansa, i una instal·lació 
de videodansa on podreu veure 
12 treballs de ballarins/nes 
i realitzadors de Vilafranca.

DANSA
TAMBE
QUATRE
DIES
DE DANSA
A VILAFRANCA
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PROGRAMACIÓ 
DANSA TAMBÉ

*Oberta del 20 al 30 
d’abril de 18:00 h 
a 20:00 h

Dij 20 20:00 h Inauguració de la primera Sala dels Trinitaris
Instal·lació i Mostra de Videodansa
a Vilafranca del Penedès*

Dij 20 21:30 h Festa de presentació La Moderna

Dij 27 17:30 h Mostra d’Escoles La Danseria Rambla de Sant Francesc
i Grups de Dansa

Dij 27 18:30 h Mostra d’Escoles Farasha Dansa Oriental Rambla de Sant Francesc
i Grups de Dansa

Dij 27 19:30 h Mostra d’Escoles Pas a Pas Rambla de Sant Francesc
i Grups de Dansa

Div 28 17:30 h Mostra d’Escoles Gimdans Rambla de Sant Francesc
i Grups de Dansa

Div 28 19:00 h Mostra d’Escoles Escola de Dansa Rambla de Sant Francesc
i Grups de Dansa Assumpta Trens

Div 28 20:00 h Sense Títol Teresa Serrat Rambla de Sant Francesc

Div 28 21:00 h Propietat Privada Àfrica Navarro Teatre Cal Bolet 3€
i David Espinosa

Dis 29 18:30 h Mostra d’Escoles Estudi de Dansa Rambla de Sant Francesc
i Grups de Dansa de l’Arboç

Dis 29 19:00 h Sense Títol Teresa Serrat Rambla de Sant Francesc

Dis 29 20:00 h Temporil Forte El Último Pez Rambla de Sant Francesc

Dis 29 21:00 h Descontrolada Sílvia Funk Teatre Cal Bolet 3€

Diu 30 12:00 h Planeta Gaia Roberto G. Alonso Rambla de Sant Francesc

Diu 30 19:00 h Gossos de Ciutat Bebeto Cidra Teatre Cal Bolet 3€
+ Cuerpo de Sed
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LA XARXA

Primer 
diumenge 
de cada mes
12.00h
Teatre Cal Bolet

Preu 3.50€

En conveni amb
Ajuntament 
de Vilafranca 
del Penedès

Organitza
La Xarxa
d’Espectacle
Infantil i Juvenil 

Amb el suport
Diputació 
de Barcelona + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura

Hi havia una vegada una rateta...”
L’immortal conte ens arriba ara 
en forma de ballet clàssic a càrrec 
de la Cia. Cotton. Inspirat 
en el Carnestoltes de Venècia, l’acció
transcorre al 1760 utilitzant el ballet
pantomima, amb un vestuari 
i un atrezzo fet de material reciclat.

“

La Maria no vol anar a dormir.
Vol que com cada nit li expliquin 
el conte que més li agrada: la llegenda
de Sant Jordi. La Maria somia amb
aquesta llegenda, però com en tots 
els somnis passen coses ben màgiques
i divertides.Tot plegat una llegenda
ben diferent a com la coneixíem.

Diu 7 Mai 06
12:00
Teatre Cal Bolet

Diu 7 Mai 06
12:00
Teatre Cal Bolet

Diu 2 Abr 06
12:00h
Teatre Cal Bolet

Amb l’arribada d’un germanet, el rei
de la casa és destronat, i el seu lloc 
és ocupat pel menut. Però si el menut
abandona el lloc, qui se’l queda?
Potser el gran? Ho tindrà difícil,
perquè hi ha altres reis destronats 
que estan disposats a fer el que calgui
per tornar a manar i, a partir d’aquí,
dominar el món sencer.Vet aquí El Rei
de la Casa,un espectacle sobre la gelo-
sia entre germans. Basat en fets Reials.
Molt Reials.

Premi Xarxa de Teatre Infantil 
i Juvenil 2004
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TEATRE
PER ESCOLARS

ABRIL
25, 26
Un Llençol 
d’Estels 
Pep López

27, 28
De l’Òpera 
al Musical
El Musical 
més Petit

MAIG
2, 3, 4
Contes 
de la Laia
Dansa Xalesta

9, 10
El Noi
Carles Robert 

Amb el suport
Patronat 
del Teatre + 
Ajuntament 
de Vilafranca 
del Penedès,
Servei d’Educació

Organitza
Diputació 
de Barcelona 

ACTIVITATS
DE DANSA

ABRIL
Dim 26, 20:30h
Classe Oberta
Propietat Privada 
Residència 
d’Àfrica Navarro 
i David Espinosa
MAIG
6, 7, 20, 21
JUNY
3, 4
Dis. de 16h a 20h
Diu. d’11h a 15h
Laboratori 
de dansa amb 
Lipi Hernández
Caus de Cuc
Escorxador

Presentació oberta 
al públic del treball 
realitzat: Diu 4 Jun 
14:00h a l’Escorxador 
(entrada gratuïta).

Places 16
Preu 80€

Pagament ingrés a
“La Caixa” 2100
3202 83 2200228110

Més informació: 
Las Malqueridas,
Creacions al límit. 
933 685 516 / 
651 832 438 / 
lasmalqueridas@yahoo.es

En conveni amb
Patronat 
del Teatre + 
Generalitat 
de Catalunya,
Departament 
de Cultura, 
Pla de residències
de creadors

Organitza
Las Malqueridas,
Creacions al Límit

El programa Anem al Teatre té per
objectiu acostar les arts escèniques 
i musicals a l’alumnat d’educació
infantil, primària i secundària 
de la província de Barcelona, que 
amb els companys de classe assisteixen
a diverses funcions de teatre, música 
i dansa durant el curs.

Són espectacles amb qualitat garantida,
presentats per companyies professionals
de prestigi, amb un nombre limitat
d’assistents i destaquen per la seva
idoneïtat pedagògica.

Aquesta temporada s’incorpora,
més, el programa “Teatre i
Literatura”, on els alumnes d’ESO,
batxillerat i cicles formatius podran
assistir a les representacions 
de les obres literàries que treballaran
durant aquest curs 2005-2006.

Las Malqueridas, creacions al límit,com-
panyia resident del Teatre Municipal
Cal Bolet, segueix oferint activitats
formatives per als amants de la dansa
d’aquí i de fora. Aquestes activitats,
així com les residències d’altres com-
panyies a Cal Bolet, compten amb el
suport del Departament de Cultura de
la Generalitat, a través del “Pla de resi-
dències de creadors”, i volen donar
impuls al sector de la dansa des de
Vilafranca.

El passat trimestre s’han realitzat dues
classes mestres en diverses escoles de
dansa de Vilafranca amb professionals 
de reconegut nivell: Keith Morino,
Montse Colomer. I el coreògraf
Damián Muñoz ha fet residència
durant una setmana a Cal Bolet per
preparar el seu proper espectacle, que
s’estrenarà el mes de maig (vegeu
pàgines 8 i 9).

Residència d’Àfrica Navarro i David
Espinosa
Propietat Privada
(vegeu pàgines 16 i 17)

Laboratori de dansa amb Lipi Hernández
Caus de cuc. El túnel que uneix 
el passat amb el futur

El temps és quelcom impossible de
trobar, però també una cosa de l’exis-
tència de la qual ningú té el més
mínim dubte. És necessari arribar a
distingir-lo dels efectes més visibles
que provoca, com la durada, la memò-
ria, el moviment o l’esdevenidor.

Destinataris/àries: Persones que 
estudien dansa i teatre o interessades 
a descobrir el moviment com forma 
de comunicació.

Lipi Hernández
(València al 1965),
ballarina i coreògrafa,
s’ha format a Barcelona
amb Cesc Gelabert,
Lídia Azzopardi i Àngels
Margarit, entre d’altres.
El 1990, s’inicia en la
Tècnica Alexander. Per
això viatja a
Amsterdam on s’intro-
dueix en la Tècnica
Release amb Irene
Hulman, Toni Tacher,
Katie Duck i Eva
Karczag. També estudia
tècnica Flemin amb
David Zambrano
(Veneçuela). El 1994
treballa com a assistent
de direcció a la
Companyia anònima
Imperial i amb la
Companyia Sol Picó. El
1995 funda la compan-
yia Las Malqueridas,
que ha creat especta-
cles com Mi Paisaje,
alqueridas, 3 Solos,
Agalopar, ADN-DNI i
Tant Tan Yo, estrenat a
Cal Bolet el passat
desembre.
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Abril
Teatre Mostra de teatre Vegeu programa Comissió de la Mostra Dis 1 18:00 h

infantil i juvenil
Teatre Farrés Brothers El Rei de la Casa La Xarxa d'Espectacle Diu 2 12:00 h 3,5€

Infantil i Juvenil
Teatre La Cònica La passatgera Patronat del Teatre Dis 8 21:00 h 12€
d’ombres Lacònica
Circ Sebas Cartón Combo Patronat del Teatre Diu 9 19:00 h 8€

& Tilt
Música Mª del Mar Amic amat Patronat del Teatre Div 21 22:30 h 12€

Bonet
Música Trienni Abriga't bé la pell Coordinadora de  Dis 22 22:30 h

si vols arribar a vell Grallers de Vilafranca
Dansa Dansa també! Vegeu pàg. 14-17 Patronat del Teatre Dij 27-

4 dies de dansa Diu 30

Maig
Dansa Damián Muñoz SATFF Patronat del Teatre Dis 6 21:00 h 8€

Teatre Trakamandanes El Somni del Sant Drac La Xarxa d’Espectacle Diu 7 12:00 h 3,5€
Infantil i Juvenil

Teatre Grup de Teatre El Sopar dels Idiotes Grup de Teatre Attrezzo Diu 14 19:00 h
Attrezzo

Teatre 0/1/00 Paradís Patronat del Teatre Dis 20 22:30 h 12€
Musical

Juny
Dansa Dansa Cotton La Rateta Presumido La Xarxa d’Espectacle Diu 4 12:00 h 3,5€

Infantil i Juvenil
Circ Escarlata Circus Llenties i Marabú Patronat del Teatre Div 16 18:00 h 3€

19:30 h
21:00 h

Circ Escarlata Circus Llenties i Marabú Patronat del Teatre Dis 17 18:00 h 3€
19:30 h
21:00 h

Dansa  Farasha Dansa Al Andalus Farasha Dansa Oriental Dis 17 20:00 h
Oriental Oriental

22
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Transports 
RENFE Línia C4 / Autopista
AP7 / Carretera N-340 / Bus
diürn (Hispano Igualadina) i
Bus nocturn metropolità N40

Aparcament més pròxim
Plaça del Penedès

Venda d’entrades

Es venen a través de
Telentrada els espectacles
següents: La Passatgera.
Cartón Combo. Maria 
del Mar Bonet.Satff.
Paradís. Propietat Privada.
Descontrolada. Gossos de
Ciutat + Cuerpo de Sed.

Per telèfon: 902 10 12 12,
Per internet: 
www.telentrada.com
A totes les oficines de
Caixa de Catalunya.
Els dies de funció una hora
abans de l’inici de l’espec-
tacle a la taquilla del teatre.

Per a la resta d’especta-
cles, les entrades es venen
a la taquilla del teatre 
una hora abans de l’inici 
de les representacions. 

Descomptes
Carnet 18 anys, 
entrada gratuïta. 
Joves fins a 25 anys, 25%.
Persones jubilades, 50%.
Persones amb discapacitat
i un acompanyant, 50%.
Amb el carnet de la Biblio-
teca Torras i Bages: 10% 

Les persones que hagin
adquirit entrades amb des-
compte a través de Telen-
trada, cal que presentin el
document acreditatiu a l’ac-
cedir a la sala (DNI, carnet
de biblioteca, etc.). Igual-
ment cal presentar aquests
documents per comprar
entrades amb descompte 
a la taquilla del teatre.

Els descomptes no són
acumulables i només s’apli-
quen a les entrades d’un
import igual o superior a 5€.

Aforament
L’aforament total del teatre,
si no s’especifica el contrari,
és de 394 localitats (320 a
platea i 74 al primer pis). Les
entrades no són numerades.

Accessibilitat
El teatre està adaptat per 
a l’accés de persones amb
mobilitat reduïda (excepte
per a les representacions
amb el públic a l’escenari).

El teatre disposa de bucle
per a persones amb disca-
pacitat auditiva.

Condicions 
d’accés a la sala
No es permet l’accés a 
la sala una vegada comen-
çada la representació. 
És obligatori apagar els 
telèfons mòbils i altres apa-
rells electrònics abans de
començar les representació.
No es pot fumar, beure ni
menjar a l’interior de la sala.
No es poden fer fotografies 
ni enregistraments 
dels espectacles sense
autorització prèvia.

Canvis en la programació
El Patronat del Teatre Muni-
cipal Cal Bolet es reserva 
el dret d’alterar el calendari
de la programació si les 
circumstàncies ho exigeixen.

Lloguer del Teatre
El Teatre Cal Bolet està 
a disposició d’empreses 
i entitats per ser utilitat 
com a espai per a grans
reunions, convencions, 
presentacions, etc.
Consulteu els preus 
públics i les condicions.
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Teatre Municipal 
Cal Bolet
c/ de Cal Bolet, 3. 
Vilafranca del Penedès
Tel. 938 900 459 
cultura@vilafranca.org 
www.vilafranca.org
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