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MÀGIA
DIUMENGE, 1 DE DESEMBRE, a les 12:00 hores

GALA DE MÀGIA”CHASS !!!
III JORNADES MÀGIQUES DE
REUS
PRESENTA: MAGO ARNAU, amb la participació de :
BIG MAG – JOSEP MARIA AUQUÉ – MAGO JOSÉ MARIA – MAGO
ALEXIS – LOOKING MÀGIC – MAG ALBERT – MAGO ARNAU.
COORDINA: RAFA FLUSS
PREU ENTRADA: 5 EUROS ADULTS i 3 EUROS INFANTIL
ESPECTACLE INFANTIL
DIUMENGE, 8 DE DESEMBRE, a les 18:30 hores

GRUP D’ANIMACIÓ PICAROLS
“Brindant i cagant cançons”
Per aquestes festes el nostre tió te ganes de cagar
moltes cançons!
Els Picarols entrem al teatre per cantar amb tots
vosaltres les seves cançons.
Els Picarols convertits en Banda, interpretarà alguns dels temes que els han
acompanyat al llarg de 20 anys i que celebren al pròxim 2014.
Una tria feta per cantar amb tothom amb el tió d’amfitrió.
No t'ho perdis i porta també a la família!
PREU ENTRADA: 5 EUROS
CONCERT
DIUMENGE, 15 DE DESEMBRE, a les 19:00 hores

NADAL AL COR
A CÀRREC DEL COR CIUTAT DE REUS
Des de la seva fundació l'any 2002, el COR CIUTAT DE REUS ha
aconseguit un gran bagatge musical oferint concerts arreu del
territori nacional i europeu, gaudint de la música i oferint una gran
varietat de repertori coral (música catalana, espirituals, música de
cinema, clàssica, etc.) i participant en diverses produccions musicals, tant pròpies del
Cor com en col·laboració amb d'altres corals i grups orquestrals (Rèquiem de Fauré).
Actualment té en cartellera dos espectacles en els que el cor interpreta les cançons amb una posada en escena molt
visual (vestuari, decorats... i moviment), fil conductor teatral i acompanyament de grups instrumentals.
PREU ENTRADA: 3 EUROS
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CONCERT
DIJOUS, 19 DE DESEMBRE, a les 18:30 hores
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ISABEL HERNÁNDEZ
cantant de l’orquestra internacional Maravella
presenta CANÇONS D’AHIR I DE SEMPRE
Isabel Hernández cantant reusenca, comença la seva trajectòria artística
precisament al Teatre Bravium, son varies les activitats que realitza amb aquesta
entitat entre elles la seva gran afecció pel teatre i també com no per la musica. Comença fent els tradicionals
Pastorets i a partir de aquí un llarg recorregut pels grans clàssics del teatre i una gran varietat de personatges des de
els mes dramàtics fins als mes còmics. També compagina el teatre amb la música i a partir d'aquí comença a entrar
en el mon de la “Sarsuela” una de les seves grans passions : LA LÍRICA . Gran enamorada d'aquest gènere ja que li
ofereix la oportunitat de poder dur a terme el que mes li agrada ser ACTRIU I CANTANT!
Ha format part de les millors Orquestres de Catalunya entre elles L'ORQUESTRA INTERNACIONAL MARAVELLA, formació de la qual forma part actualment.
PREU ENTRADA: 8 EUROS
MÚSICA
DIVENDRES, 20 DE DESEMBRE, a les 22:00 hores
DISSABTE, 21 DE DESEMBRE, a les 18:00 hores i a les 22:00 hores

QUICO EL CÈLIO, EL NOI
I EL MUT DE FERRERIES presenten
“LO MISTERI DE NADAL”
"La força més poderosa del món baixa a la Terra, i ho fa de la manera més humil"
Amb humor deliciós i un magnífic tractament musical, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries ens ofereixen una
selecció dels millors temes del cançoner nadalenc: històries màgiques, poesia i també alguna que altra rumba. Un
treball fresc i totalment novedòs en el terreny de la música popular, que ens farà viure les estones més divertides i
entranyables d'aquestes festes. La primera versió de l'espectacle, estrenada el 1992, va ser el primer muntatge del
grup. Ara esdevé ja el que ells pretenien crear: tot un clàssic nadalenc.
"Si vols entrar dins del misteri de Nadal, has de desconnectar-te de tot"
(Quico el Célio)
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries van començar la seva trajectòria
artística el 1992 i des de llavors han creat 19 espectacles, han enregistrat 7
treballs discogràfics individuals i han participat en 32 edicions de discos
col·lectius, recopilatoris o de tercers. També han publicat dos llibres de música, i
dos DVD’s i produït 12 vídeos musicals. Les seves jotes per la revolució els han
portat fora de l’àmbit territorial de Catalunya, València i les Illes. A través de
més de 1300 concerts, han recorregut escenaris tan emblemàtics com el Palau de
la Música Catalana, l’Auditori de Barcelona, el Nou Camp, la Universitat de la
Sorbonne a Paris, el Teatre Antzoquia de Bilbao, el Casal Català de Brussel·les,
Fitur de Madrid o el Teatre Principal de Palma de Mallorca.
Artur Gaya és Quico el Célio. Veu.
Quique Pedret és Lo Noi. Veu.
Jordi Fusté és Lo Mut de Ferreries. Guitarra espanyola.
Josep Lanau Mitxum és Jaumet. Veus, acordió cromàtic.
Sergi Molina és Lo senyor Bertomeu. Percussions.
Quique Pellicer és Vicent Ferrer. Contrabaix.
PREU ENTRADA: 8 EUROS
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MÚSICA
DIUMENGE, 29 DE DESEMBRE, a les 18:30 hores

TONI SUBIRANA
CANTA LA POESIA DEL NADAL
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Cançons sobre poemes de Carner, Foix, Guimerà, Maragall,
Martí i Pol, Verdaguer, Salvat Papaseit...
El Nadal és una de les èpoques de l’any on la música té més presència. La gent es reuneix per a cantar i el més
habitual és entonar aquelles nadales que en diem de “tota la vida”. Però el Nadal ha estat un tema recurrent en la
poesia catalana, ja sigui tractat des d’un punt de vista religiós o com a tradició que ens uneix i que ens desperta uns
sentiments que comparteixen moltes persones.
Toni Subirana ha posat música a una sèrie de poemes on el misteri religiós apareix com a testimoni de molts
sentiments i sensacions que es desperten al Nadal: l’enyorament per les persones que no hi són circumstancialment,
i el dol per les que ja mai més hi seran; la reflexió sobre les desigualtats del món en uns dies de l’any abocats a la
sobreabundància; el gust per perpetuar les tradicions més arrelades i casolanes com el Pessebre i els reis Mags i les
importades, com l’arbre i Santa Claus, que conviuen en més o menys harmonia…
PREU ENTRADA: 6 EUROS
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