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15 DE NOVEMBRE DE 2015

SALA RAFAEL MASÓ
Maüra, filla de la terra

Anticipada:

A taquilla:

4€

5€

11h i 12h
DE 6 mesos A 5 ANYS

Cia Sifó

Un dia, Maüra es va posar a moldre unes quantes granes al seu morter i ho va fer tant i
tan fort que la mà de morter no parava de colpejar el cel. Una papallona, un cuc i un ocell
intentaven fer-la raonar, però la petita estava massa ocupada per escoltar… Voleu saber
què va passar? Us hi esperem! ‘Maüra, filla de la terra’ és un espectacle visual per a tota la
família queexplica la creació del sol, la lluna i les estrelles.

PLAÇA RAFAEL MASÓ

13h

ITINERANT

La banda del surdo

SALA RAFAEL MASÓ
El conte de l’Estrella

Anticipada:

A taquilla:

4€

5€

16 i 17 h
DE 3 A 5 ANYS

Cia Animamundi

Una història representada amb ombres xineses, plena de música i de llum. Un conte que,
mitjançant les imatges àgiques de les ombres i un llenguatge senzill i poètic, ens diu que,
demostrant i transmetent afecte i estimació, podem il·luminar-nos els uns als altres. El conte
de l’Estrella es va estrenar el 6 de març del 2014 al Festival Internacional de Titelles de
Göteborg, Suècia

PAVELLÓ

A taquilla:

0€

País de Cotó

18h
TOTS ELS PÚBLICS

Quan sents les seves cançons, notes de seguida que ells són els primers que s’ho passen
pipa. Són adults, perquè no tenen cap més remei, però han decidit continuar vivint d’alguna
manera en aquesta pàtria comuna de tots i totes que diuen que és la infància, envoltats de
molts amics: de pallassos amb el nas vermell, d’aranyes teixidores, de vells unicorns i vaquers despistats, de fantasmes porucs i mosquits que tenen el punt de mira al cul. Sí, sí, al
cul (al País de Cotó les coses clares i la xocolata... abundant!).

22 DE NOVEMBRE DE 2015
PLAÇA DE LA SARDANA (MERCAT)
Rats

12h

ITINERANT

Cia Campiquipugui

Rats! És un espectacle itinerant de carrer, basat en el conte tradicional El flautista
d’Hamelín. Una versió gegant i gamberra de la història, en la qual les rates fan de les
seves amb tot allò que troben, seguint les passes del flautista que les guia des de les
alçades amb la seva flauta. Hi ha 4 rates diferents, i cada una amb la seva personalitat.
N’hi ha de simpàtiques, tòtiles i alguna de més malcarada. Rats! És un espectacle divertit,
dinàmic, visual i per a totes les edats.

PLAÇA DEL POBLE

A taquilla:

0€

Pugem al tren .

13h
TOTS ELS PÚBLICS

The Penguins

Amb la voluntat de seguir passant-nos-ho bé ballant i cantant amb el públic familiar. The
Penguins passen de presentar la Recepta del Reggae a convidar a la gent a pujar al Tren
del Reggae. La locomotora ens farà fer per un viatge on presentaran els diferents ritmes
músicals de l'illa de Jamaica amb un nou disc a ritme de ska (Pere Gallerí), reggae (La
Mosca), calypso (El Poll i la Puça) o rythm & blues (Gripau Blau).

LA PINEDA (EXTERIOR)
La fàbrica dels somnis

0€

Circ Peluchini

TEATRE LA PINEDA
Post clàssic

A taquilla:

Anticipada:

A taquilla:

8€ 10€

17 h

TOTS ELS PÚBLICS
18h
TOTS ELS PÚBLICS

Tortell Poltrona

Un recull dels millors números del repertori de Tortell Poltrona, emmarcats en un espectacle que conté l'essència del pallasso de sempre i el repte d'alternatives innovadores. Tortell Poltrona, un dels pioners europeus en la renovació del pallasso, és carismàtic i tendre,
contundent i ferotge, amb una càrrega d’energia inesgotable que combina la innocència i
la trapelleria. Retalls d’humor en estat pur, pessic de fantasia necessària.

13 DE DESEMBRE DE 2015
TEATRE LA PINEDA
La Màgia del mag Lari

Anticipada:

A taquilla:

8€ 10€

12h
TOTS ELS PÚBLICS

Mag Lari

Màgia, música i sobretot molt d’humor són els principals ingredients de La Màgia del Mag
Lari. Un xou per a tots els públics, on petits i grans gaudeixen d’aquesta enginyosa i alhora divertida posada en escena. Un espectacle on trobem el Mag Lari en estat pur. El seu
estil, la seva màgia i per suposat, la interacció contínua amb el públic. Més de 60 minuts
intensos carregats d’aparicions, canvis de vestuari, jocs de llums, i efectes especials.

Descomptes especials MEG 10 anys
organitza:

amb el suport de:

Espectacles Sala Rafel Masó:

Anticipada: 4 euros i per cada entrada de nen/a, una entrada gratuïta per a
una persona adulta
Dia de la funció: 5 euros cada persona, (infant o adult/a)

Espectacles teatre La Pineda:
direcció artística:

Ajuntament
de Sant Gregori
Regidoria de Cultura

col·laboren:

Anticipada: 8 euros cada persona, (infant o adult/a)
Abonament: 15 euros els dos espectacles
Dia de la funció: 10 euros cada persona, (infant o adult/a)

NOU

Llocs de venda anticipada: a l’Ajuntament i a Cal Bolet fins al
dia abans de l’espectacle i el dia 15 de novembre a la paradeta
de la MEG a la fira del pa amb xocolata

!

