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MUSICAL
DIUMENGE, 2 DE FEBRER, a les 18:00 hores

ZOOMWATS
CONTE MUSICAL PER A EMOCIONAUTES
Amb un format minimalista, recollint el llegat de les tradicionals rondalles contades a la
vora del foc, quatre CantActors i tres MúsiXs de luxe desgranen amb cançons una trama
sorprenent, protagonitzada pels personatges més carismàtics dels contes clàssics que
viuen tots junts dins d’una biblioteca invisible als ulls humans, lliures del control de la
bibliotecària Lisa, que va ser misteriosament embruixada fa cent anys.
Una història que comença, justament, el dia en que dos nens descobreixen el seu amagatall...
Autors: Anna Fité- Saki Guillem
Direcció escènica i dramatúrgia: Anna Llopart
Direcció Musical: Saki Guillem
CantActors:
Georgina Llauradó
Txell Sust
Salva Racero
Jofre Bardagí
MúsiX:
Contrabaix: Manel Fortià / Miquel Àngel Cordero
Percussió: Àlex Tenas ( Jarabe de Palo)
Piano: Saki Guillem
PREU ENTRADA: 8 euros
MOSTRA TALLER DE TEATRE
DISSABTE, 8 DE FEBRER, a les 19:00 hores
DIUMENGE, 9 DE FEBRER, a les 19:00 hores

3ª. MOSTRA DELS ALUMNES DEL TALLER DE
TEATRE “TOTS ELS DILLUNS DEL MÓN” de les
Artistes locals.
La companyia reusenca de teatre 'Les Artistes Locals' ha organitzat, a partir del 30 de
setembre i fins el 3 de febrer, dos cursos al Bravium Teatre. Un per a joves de 12 a
17 anys, i un altre per adults a partir de 18 anys.
Aquest és un petit espai on nosaltres, Les Artistes Locals, volem mostrar unes línies
dibuixades, unes pinzellades de la nostra vida, un alè de la nostra alegria, un gota de
suor de la nostra feina i un crit de les ganes de seguir!
En definitiva, aquest és el nostre petit racó que el volem compartir amb tots vosaltres,
perquè ens agrada ensenyar el que a nosaltres ens fa viure, moure i gaudir: EL
TEATRE!
PREU ENTRADA: 2 euros
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CONCERT
DISSABTE, 22 DE FEBRER, a les 22:00 hores

ARIEL SANTAMARIA
“POLÍTICAMENT JUANTXI”
Desaparegut dels focus mediàtics des de la seva sortida del consistori reusenc el
2011, allà on l'Elvis va ressuscitar
en cos i ànima d'Ariel Santamaria,
la persona i el personatge tornen a
la càrrega amb un nou disc sota el braç. Políticament juantxi és el
tercer àlbum de Santamaria i la Banda del Dr.Juantxi (abans Pere
Mata), integrada per Cristo Luceno (guitarra), Celestí Ferrater
(bateria) i Xavier Canyissa 'Kanyi' (baix).
"Parla dels quatre anys ficats en política i de recu perar l'adjectiu
juantxi", avança Santamaria. Gravat als estudis Left & Right del
tècnic Xavier Bocanegra, el treball compta amb una dotzena de
peces inèdites, entre les quals destaquen Monica Lewinsky, Cal Jofré o El hobbit pederasta, tema que Santamaria
ha volgut fer coincidir "amb l'estrena del Hobbit" i que constitueix la segona part del hit 'Elfu sudumita'. En el
particular univers 'juantxi', la banda recorre a les refrències a un món de Reus poc habitual i a la crítica encoberta
amb peces com El robocop de barri o La cançó del pepero putero
PREU ENTRADA: 5 euros

CONCERT
DIUMENGE, 23 DE FEBRER, a les 18:00 hores

AL CALIU, cicle d’hivern de cantautor(e)s del territori.
Al Caliu és un col·lectiu de músics de les comarques del Camp
de Tarragona.
Neix l’hivern de 2012 i actualment en formen part 11
cantautors i grups participants a la segona i tercera edició del
festival Riubombori que organitzen, sota l’aixopluc i el suport
de l’associació La Cultural Jordi Francolí, el Cicle d’Hivern
de Cantautor(e)s del Territori que du el mateix nom. Persegueixen l’objectiu de donar-se a conèixer i fer visible la
gran quantitat de grups i cantautors emergents a les nostres comarques. Enguany acaben d’estrenar la segona edició
d’aquest cicle i els podrem veure tant en sales municipals com el Teatre del Casalet de l’Espluga de Francolí, el
Teatre Principal de Valls, el Teatre Bravium de Reus i el Castell de la Selva del Camp. Com en espais privats Pub
EPD, Montblanc i Refugi Els Masets, La Riba. Al Caliu reuneix músics novells i altres de més consolidats que
toquen estils que van des de la cançó d’autor, al
rock, el folk i la rumba. Canten en català, castellà, anglès i francès.
El proper diumenge dia 23 de febrer Al Caliu té una cita al Teatre Bravium de
Reus a les 18h. Els membres del col·lectiu que hi actuaran són el cantautor ribetà
Jock que defineix el seu estil com a rumba agro-punk, entre les seves canç ons
barreja punyents crítiques socials i cants a l’amistat i a l’amor més profunds. El
conjunt espluguí Anatòlia que navega entre la poesia i la irreverència més pocasolta a ritme de folk-rock i un altre conjunt esplugui, Monk Mao, que finalitzaran
el concert amb una mica de rock&roll amb melodies properes al rock underground
anglosaxó.
Jock (Rumba Agro-punk) La Riba
Anatòlia (Folk Rock) L’Espluga de Francolí
Monk Mao (Slow Rock) L’ Espluga de Francolí
PREU ENTRADA: 5 euros
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