PROGRAMACIÓ
CULTURAL
SALA SANDARU
Tardor 2019

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Parc Sandaru

Centre Cívic Parc Sandaru

PROGRAMACIÓ CULTURAL
A la Sala Sandaru ens agraden les arts escèniques
contemporànies, la música, els documentals, els cinefòrums
i els espectacles familiars, treballem a diari per oferir-te una
programació variada estable i de qualitat.
SETEMBRE
Del 16 al 21 · 19 h · Taller de públic Sessions formatives del projecte K.P.’19

G

Divendres 20 i dissabte 21 · 19 h · K.P.’19 Mostra de projectes de perfomance

G

Divendres 27 · 20.30 h · Escènic Dolor mut de La Nàusea Cia.

G

Dilluns 30 · 19 h · Fòrum Cinema Documental i debat posterior

G

OCTUBRE
Dijous 3 · 20 h · Dijous Flamencs Concert d’Esperanza Fernández i Miguel Ángel Cortés

D

Dissabte 5 · 18 h · Petit Sandaru Laika de Xirriquiteula teatre

G

Dijous 10 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de Santiago Lara & Antonio González

D

Divendres 11 · 20.30 h · Mostra’T Elles Cia. La Melancòmica

P

Dilluns 14 · 19 h · Cicle de cinema ambiental “Claqueta i acció” “The last guardians”

G

Dimecres 16 · 20 h · JOVES! Anem al Teatre “Así bailan las putas” Sixto Paz Produccions

P

Dijous 17 · 20 h · Conferència de Pepa Sánchez Mineres i tarantos: Anàlisi melòdica

G

Divendres 18 · 20 h · En concert “Wagner Pa i Cesc Pascual”

G

Dimecres 23 · 20 h · Flamenc Concert de José Manuel Álvarez, Pepa de Pura i José Almarcha

D

Dilluns 28 · 19 h · Fòrum Cinema Documental i debat posterior

G

*

NOVEMBRE
Dijous 7 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de KiKi Morente, David Carmona i Pedro Gabarre

D

Divendres 8 · 20.30 h · Mostra’T Piedras en los bolsillos de Cia. Sonámbulos

P

Dissabte 9 · 18 h · Petit Sandaru 5 Històries diferents Produccions essencials

G

*

Dimecres 13 · 20 h · Escènic Fairfly de La Calòrica

G

*

Dijous 14 · 20 h · Mostra’T ¡BiBa la reBolución! Cia. Muchos Pájaros

P

Divendres 15 · 20.30 h · Mostra’T El Chinabum Cia. AURAalpou

P

Dissabte 16 · 12 h · Future Epics pel públic Mostra de treball escènic

G

Dilluns 18 · 19 h · Fòrum Cinema Documental i debat posterior

G

Dimecres 20 · 20 h · Escènic Només una Vegada de Marta Buchaca

G

Dijous 21 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de José Valencia (cante) i Juan Requena (guitarra) D
Divendres 22 · 20 h · dissabte 23 · 19 h · Escènic Enmig del cru hivern Secret de Sumari T
Dimecres 27 · 20 h · Sandaru va al Teatre! “La dona del 600” de Pere Riera

P

Dijous 28 · 20 h · Dijous Flamencs Conferència de Faustino Núñez

G

Divendres 29 · 20.30 h · Mostra’T Uluburun Cia. 3 Marias Raccoon

P

DESEMBRE
Dilluns 9 · 19 h · Fòrum Cinema Documental i debat posterior

G

Dijous 12 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de Isabel Bayón, Miguel Ángel Soto, Miguel Ortega, Jesús Torres

D

Divendres 13 · 20.30 h · Mostra’T Anònims Cia. La Paradoxa

P

Dissabte 14 · 20.30 h · Petit Sandaru Kumulunimbu Cia. Ortiga

G

Diumenge 15 · 19 h · PREMIS Mostra’T Entrega de premis

G

Dimecres 18 · 20 h · Espectacle familiar Cinemúsica amb Viu el Teatre

G

G Gratuït

P Pagament

ARTS ESCÈNIQUES

LLEGENDA
T Taquilla inversa
FAMILIAR

D Pagament / Gratuït per soci SFB el Dorado

MÚSICA

CONFERÈNCIA

* Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

DOCUMENTAL

*
*

ARTS ESCÈNIQUES

KP’19
I SI ALLÒ ESPECTACULAR ETS TU?

Taller per espectadores a càrrec d’Agost Produccions,
dins del projecte KP’19

Setmana del 16 al 19 de setembre a les 19 h

El públic també actua: observa, selecciona, compara,
interpreta i compon el seu propi poema amb el que té
davant. L’espectador emancipat és aquell que assumeix el
rol d’espectador de la mateixa manera que l’actor o actriu
assumeix el seu rol a escena. Però com s’emancipa el públic?
Sol al menjador de casa després de veure un espectacle?
És possible, però us proposem una forma col·lectiva i més
divertida. Us presentem un curs de teoria i pràctica sobre la
condició de les espectadores i espectadors avui, al voltant del
cicle KP’19 dedicat a propostes escèniques contemporànies
i performatives. El curs inclou una classe magistral, un assaig
obert, dues sessions en format taller, visionat d’espectacles i
converses postfunció.
Gaudeix doncs del cicle que hem elaborat per tu, el públic,
i que connecta directament amb el KP, una de les nostres
convocatòries d’arts escèniques que vam obrir recentment
i gràcies a la qual, ara tenim una selecció d’obres de l’art de
l’acció i el moviment que podrem veure al Sandaru el 20 i el 21
de setembre.

SESSIONS DEL TALLER PER ESPECTADORS/ES
ACTIVITATS INCLOSES DINS DEL CICLE KP’19
DILLUNS 16 DE SETEMBRE A LES 19 h

Conferència inaugural
Escena contemporània: malgrat tot, present
Hi ha un tipus d’escena, poc habitual als nostres escenaris,
que no podem dir-ne teatre, perquè utilitza unes eines que
no són les que tradicionalment havia fet servir el teatre per
abocar visions sobre la realitat. Són nous instruments que
corresponen al nostre temps, característics del que se n’ha
dit teatre postdramàtic, i que al·ludeixen a nosaltres com a
espectadors contemporanis.
A càrrec del cronista cultural Oriol Puig Taulé

DIMARTS 17 DE SETEMBRE A LES 19 h

Tensions internes dels espectadors
Quan els espectadors assisteixen a una sala de teatre, no
s’enfronten només al repte de deixar-se portar en un viatge a
cegues i amb destí desconegut. S’enfronten també a allò que
diran en sortir, o a allò que els diran, i que potser els farà sentir
ignorants o insensibles. Per què la cultura ha generat aquest
enorme respecte, que dificulta relacionar-s’hi directament,
desacomplexadament, obertament?
Conduït i dissenyat per Agost Produccions

DIMECRES 18 DE SETEMBRE A LES 19 h

Assaig obert de “Delfos” de Melcior Casals
una peça seleccionada del KP’19
DIJOUS 19 DE SETEMBRE A LES 19 h

Dramatúrgies del Debat
En aquest taller es donaran totes les claus per aprendre la
tècnica del debat, que els inscrits posaran en pràctica en els
col·loquis postfunció dels espectacles de dissabte i diumenge
del cicle KP’19
Conduït i dissenyat per Agost Produccions
No cal inscripció prèvia i pots assistir a totes les activitats, o a la que tu triis, no
és obligatòria l’assistència al cicle complet

ARTS ESCÈNIQUES

K.P’19

Mostra de treballs de l’art de l’acció i del moviment

Divendres 20 de setembre // Entrada Lliure
Ecoica de Blanca Tolsá i Finn McLafferty
Modalitat CON
a les 20 h (durada 15 min)

Ecoica succeeix en una habitació completament aïllada del món
exterior. L’aïllament personal sol relacionar-se amb l’estàtic i el
no expansiu. Aquesta peça explora un possible escenari oposat:
la manca d’estímuls com a manera d’accés a un univers d’infinites
connexions.

Hfjmsldfjk de Maëlle Bestgen
Modalitat CON
a les 20.30 h (durada 10 min)

Hfjmsldfjk és una història d’una noia que apareix projectada en un
lloc desconegut. On està? No ho sap. Hi ha altres persones però se
sent sola. Que passi el que hagi de passar.

CAMP de Laura Roqué

Modalitat GORJA
a les 21 h (durada 50 min)
CAMP és la primera proposta que surt de la idea de Sóc Salvatge, un
projecte que es vol qüestionar com ens relacionem amb la natura
salvatge, entenent per salvatge aquella sobre la qual no hi podem
exercir control. Una tenda, la nit, les estrelles i les branques del
bosc. El vent i els sorolls dels animals. Un llop surt entre els arbres
i em deixa posar la seva pell. Traient les capes del meu refugi veig i
entenc el que em rodeja. Bellesa i lentitud. Fantasia i misteri. Crido i
m’expandeixo mentre veig sortir el sol des del cavall alat. Cal escriure
la pròpia història perquè les altres ja no em serveixen.

ARTS ESCÈNIQUES

K.P’19

Mostra de treballs de l’art de l’acció i del moviment

Dissabte 21 de setembre // Entrada Lliure
Rítmia de Emma Villavecchia
Modalitat CON
a les 20.15 h (durada 15 min)

Rítmia forma part d’un projecte d’investigació més ampli en
col·laboració amb el músic Maurici Villavecchia. Aquesta investigació
neix del desig de continuar treballant conjuntament en la creació
de noves peces on la música i la dansa tinguin el mateix pes.
També és fruit de la nostra col·laboració en el desenvolupament
del Mètode Mirall, una innovadora aproximació a la composició i
educació musicals. El punt de partida de Rítmia són les estructures
polirrítmiques. Podríem dir que cadascun dels ritmes que
s’entrellacen sembla tenir la seva pròpia personalitat, i que les
combinacions resultants són com un diàleg entre dues entitats. Són
aquests polirritmes, que es retroalimenten amb cada repetició i que
conviden a seguir tocant o ballant ad infinitum, que ens generen
especial fascinació.

Delfos de Melcior Casals
Modalitat GORJA
a les 21 h (durada 50 min)

El darrer vaticini de Delfos va ser: “Diga-li a l’emperador que el temple
ha estat enderrocat, Fesbus no tindrà més el seu escut profètic ni
el seu llorer, tampoc la seva font Loquaç. L’aigua del discurs, s’ha
assecat”.
La peça teatral Delfos ens situa a l’Oracle grec dels segles III-VI a.c.
És una proposta conceptual a partir del ritual d’endevinació en
relació amb la cultura grega passada i actual amb ressons a la nostra
quotidianitat. Propiciant les preguntes que continuem fent-nos
davant del desconegut, reflexionant sobre tot allò que genera la idea
de futur. I tu, què li preguntaries a l’Oracle?

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta

“Dolor mut” de la La Nàusea Cia. (teatre de text)

Divendres 27 de setembre a les 20.30 h
Gratuït
Text
Julia Gámez
Direcció
Julia Gámez
Arjàn Álvarez
Intèrprets
Miguel Burgos i Laura
Domènech
Disseny gràfic
Xavi Martínez
Disseny de l’espai escènic
Arjàn Àlvarez
Disseny de vestuari
Julia Gámez
Producció
La Nàusea Cia

La infidelitat, la traïció, la culpa, el pecat en una París
agenollada, són els pilars sobre els quals es construeix “Dolor
Mut”. Una habitació d’hotel, mirades que parlen, monòlegs
poètics i diàlegs on els silencis esdevenen claus, conformen
l’interior dels dos protagonistes d’aquesta obra, l’Arnulf i la
Janelle.
L’obra, a través dels dos personatges, explora el deure i el
desig. Fins a quin punt les responsabilitats i el deure tenen
més força per moure la gent que la culpa i el pecat? No és la
por una força de tracció molt més gran que cap altra? La por
a enamorar-se, a perdre un combat, a ser senyalada... la por a
descobrir que, en realitat, no som ni de lluny qui creiem ser o
qui voldríem ser.

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta

Concert d’Esperanza Fernández (cant)
i Miguel Ángel Cortés (guitarra)

Dijous 3 d’octubre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Esperanza Fernández (Sevilla 1966) és actualment una de les
veus més importants del cant flamenc. La seva versatilitat l’ha
portada a participar en projectes d’allò més divers, ja sigui com
cantaora tradicional o en la seva faceta més experimental, en
duos, en trios, en quartets, amb una big-band de jazz, en una
orquestra de cambra o amb una orquest simfònica, la sevillana
porta anys recorrent els escenaris de mig món.
Miguel Ángel Cortés (Granada 1972). Entra al món del flamenc
a través de La Zambra del Sacromonte a l’edat de vuit anys.
Amb tan sols 14 anys realitza gires per tot Europa, el Japó
i els Estats Units acompanyant a figures del ball, com ara
Mariquilla, Manolete, Javier Baró, Antonio Canales, Juan
Ramírez, Beatriz Martín, Eva La Yerbabuena i Juan Andrés
Maya. I, poc després, al costat del seu germà Paco Cortés,
s’uneix a la cantaora Carmen Linares en les seves diverses
gires per Orient Mitjà, Europa i Japó.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

FAMILIAR

PETIT SANDARU presenta

“Laika” de Xirriquiteula teatre

Dissabte 5 d’octubre a les 18 h
Gratuït*, amb reserva prèvia

Actors i titelles, ombres i llums,
projeccions i gestos per explicar la
història de la Laika, el primer ésser viu
que va orbitar la Terra i, també, el primer
ésser viu que va morir en òrbita. La Laika
va ser símbol d’una època i d’una cursa,
la de la conquesta de l’espai: ella va ser
la gossa que tripulava l’Sputnik 2, la
nau que els russos van enviar a l’espai
el novembre del 1957. I la seva és una
història tan humana que només podia
protagonitzar-la un animal, i tan animal
que només podia ser obra de l’ésser
humà.

Director
Enric Ases
Creació
Iolanda Llansó
Enric Ases
Marc Costa
Christian Olivé
Daniel Carreras
Composició musical
Albert Joan
Disseny de llums
Daniel Carreras
Disseny de vestuari
Iolanda Llansó
Escenografia i attrezzo
Marc Costa
Projeccions
Christian Olivé
Intèrprets
Enric Cases
Marc Costa
Christian Olivé
Daniel Carreras
Iolanda Llansó
Durada: 50 minuts
Recomanat a partir de
6 anys

*Espectacle dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta

Concert de Santi Lara i Antonio González

Dijous 10 d’octubre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Santiago Lara (Jerez 1984) és per dret propi un dels noms més
respectats i rellevants en la nova generació de guitarristes
flamencs. Malgrat la seva joventut, ha rebut alguns dels
premis més prestigiosos de la guitarra incloent el de la Biennal
de Sevilla i el Segon Premi del Nacional d’Art Flamenc de
Còrdova 2013. Productor, compositor i director musical, amb
tres àlbums en el mercat.
Antonio González (Chipiona, Cadis, 1999) comença a tocar
als 11 anys de la mà de Juan Gómez a Chipiona, més tard va
prosseguir el seu aprenentatge a Jerez. Actualment realitza
els estudis superiors de música al Conservatori Rafael Orozco
de Còrdova, on rep aprenentatge de mestres com Manolo
Franco i Niño de Pura. Ha obtingut el 3r premi en el concurs de
guitarra flamenca “flamencopourtous” a Albi (França) el 2016,
1er premi en el concurs de Federació de Penyes de Màlaga
el 2017, i 2on premi en el concurs de guitarra flamenca Javier
Molina de Jerez de la frontera, al 2018. “
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“Elles” - Interdisciplinari / Cabaret d’humor crític de la Cia. La Melancòmica
Divendres 11 d’octubre a les 20.30 h
Preu: 5 €

Elles és una peça d’humor satíric que fa
un bon repàs als clixés de gènere i treu a
escena, sense pèls a la llengua, els temes
femenins dels que ningú parla. A l’escenari
tres joves actrius amb molta energia i amb
una química escènica innegable, parteixen
des dels seus propis cossos i la seva pròpia
realitat per repassar en clau d’humor grans
temàtiques de gènere i sexistes.
A partir d’aquí se succeeixen unes escenes,
esquetxos, monòlegs i gags que toquen
tots els temes possibles: La depilació,
la regla, l’autoestima i el cos femení, el
consentiment, el porno, el plaer femení, les
diferències entre homes i dones en el dia a
dia, les princeses Disney.

Creació col·lectiva
de La Melancòmica
Idea i direcció
Mireia Casado
Actrius
Paula Joseph
Agnès Jabbour
Mireia Casado
Tècnica
Anna Iau
Espai Sonor
Marc Sumsi
Coreografia
Anna Sagrera
Escenografia
Albert Ventura
Vestuari
Elisa Boada
Aliexpress
Agraïments
Círcol de Badalona
Anna Cirre
Marc Sumsi
Isa Joaniquet
Úrsula Tenorio
Raül Escalona
Ricard Planas
Irene Castellón
Ignasi Casado
A TOTES
Durada 80 minuts
A partir de 16 anys

FÒRUM CINEMA

Festival Internacional de Medi Ambient (FICMA)
presenta la pel·lícula “The Last guardians” dins del cicle de
cinema ambiental “Claqueta i acció”

Dilluns 14 d’octubre a les 19 h
Gratuït

“The Last Guardians” és un documental sobre les comunitats
indígenes Sàpara i Kichwa de l’Amazònia equatoriana,
exposades a les amenaces de les indústries extractives. La
pel·lícula llença llum sobre la seva filosofia i la seva forma
de vida, mostrant el que el món pot arribar a perdre si no
es respecten els seus drets. Els seus missatges ressonen
fortament en la nostra era de crisi climàtica i de degradació
ambiental, sumant-se a la creixent ona de consciència sobre
el gran valor dels coneixements indígenes, en aquest moment
històric, per a la comunitat global. La pel·lícula demostra com,
ara més que mai, és crucial aprendre de la saviesa indígena en
la batalla per a la conservació del planeta: convertir-se, una
altra vegada, en guardians de la Terra que ens dóna vida.
Al Sandaru es presentarà aquesta pel·lícula que posteriorment
oferirà un debat on es parlarà d’una temàtica ambiental que
properament especificarem.

ARTS ESCÈNIQUES

JOVES! Anem al Teatre!

Anem a l’Escenari Joan Brossa a veure l’espectacle
“ASI BAILAN LAS PUTAS”, un projecte de creació de
Sixto Paz, Júlia Bertran i Ana Chinchilla

Dimecres 16 d’octubre a les 20.15 h,
funció a les 20.30 h
Preu especial per joves del Sandaru: 5 €
(entrades limitades, joves de 16 a 25 anys)

Así bailan las putas parteix de l’acceptació de la nostra
vulnerabilitat, contradiccions i incerteses i de l’apoderament
que aquest reconeixement propicia. I com millor que
movent l’esquelet? Acompanyats de la Júlia Bertran i la seva
professora de ball, l’Ana Chinchilla, Así bailan las putas és
una classe singular de twerking; una presa de consciència de
la mirada patriarcal amb què entenem el món, i una crida a
transformar-la.
Cal comprar l’entrada prèviament via
info@ccparcsandaru.cat o al taulell del
del 7 a l’11 d’octubre

CONFERÈNCIA

Dijous Flamencs

Conferència de Pepa Sánchez
Mineres i tarantos: Anàlisi melòdic

Dijous 17 d’octubre a les 20 h
Gratuït

Pepa Sánchez Garrido (Sevilla, 1973). Doctora en Flamenc
i llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat
de Sevilla, a més de Master of Arts en Llengua i Literatura
Hispàniques per la State University of New York,
especialitzant-se en Història del Flamenc. Ha treballat com
a documentalista i guionista en la Ràdio Televisió Andalusa
i és autora de l’estudi ‘Cantes i cantaores de Triana’ (2004),
Premi d’Assaig de la XIII Biennal de Sevilla. Des de l’any
2000 és professora de les assignatures teòriques de l’Escola
d’Art Flamenc de la Fundació Cristina Heeren, on ha estat
Coordinadora d’Estudis de 2004 a 2008. Des del curs
2016-2017, assumeix la Direcció Acadèmica de la Fundació,
dissenyant un pla d’estudis adaptat a la seu de Triana.
Organitza SFB El Dorado amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya

MÚSICA

EN CONCERT i BBC presenta
Wagner Pa & Cesc Pascual

Divendres 18 d’octubre a les 20 h
Gratuït

Us presentem un dels concerts que formen part del cicle de
BBC Barcelona Blind Concerts.
Els propis artistes referint-se a sí mateixos ens diuen: “Som
Wagner Pa & Cesc Pascual i vam presentar un repertori format
per composicions pròpies, a més d’incloure algunes versions
d’aquells temes que més ens emocionen. Som dos músics de
l’escena musical barcelonina amb llarg recorregut i amb alguns
quants discos editats, com “Brazuca Matraca” juntament amb
Toti Arymany i Fede Salvá (2000)”.
Ens agrada passejar-nos entre la samba, el reggae, el pop i el
funky. I encara que en format duo sigui més complicat matisar
el pop i el rock, ens agraden els reptes i ens sentim molt
còmodes amb tots els estils i formats de concert. I és gràcies
als nostres orígens (Cesc ve del jazz i el funky i Wagner ve de
la bossa nova i la samba) i a l’experiència que hem acumulat
després de prop de vint anys tocant junts, que ens proposem
oferir-te la música més exòtica que mai escoltaràs.”

MÚSICA

EL DORADO presenta
Concert de José Manuel Álvarez (ball), Pepe de Pura (cant),
José Almarcha (guitarra)

Dimecres 23 d’octubre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

José Manuel Álvarez (Sevilla, 1985) ha treballat amb directors
i coreògrafs com Marco Flores, Olga Pericet, Juan Carlos
Lérida, Guillermo Wieckert, Daniel Doña, Rubén Olmo, Javier
Latorre o Pepa Gamboa. Sota la direcció de Craig Rivel va
fer temporada amb el musical “Flamen’ka Nova” a París i
Londres. Va participar en espectacles de la companyia de Yoko
Komatsubara recorrent els principals teatres del Japó. També
ha col·laborat amb La Fura dels Baus, Antonio Canales, Las
Migas, la ballarina de claqué Roxane Butterfly, la companyia
Increpación Danza. Forma part de la companyia de Marco
Flores a Laberíntica (2014) i Entrar al Juego (2016), i de la nova
producció Sin Permiso d’Ana Morales que es va estrenar a la
Biennal de Sevilla 2018. Col·labora com a assessor coreogràfic
amb la cantant Rosalia. Des de 2014 està explorant la seva
faceta com a creador.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta
Concert de KiKi Morente (cant), David Carmona (guitarra)
i Pedro Gabarre “Popo” (percussió)

Dijous 7 de Novembre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Kiki Morente constata el seu creixement com a cantaor i la
seva capacitat manual amb els rics materials que ha heretat en
el traçat d’aquest camí singular que tot artista ha de recórrer.
Ja ha publicat el seu primer treball discogràfic “Albaycin”
(2017) amb magnífic resultat. Acompanyat de les magnífiques
guitarres dels Habichuela representades a les seves tres
generacions; Pepe, Juan Camborio, Josemi i Juanito, el nét de
Juan. A més de Diego del Morao, Juan Carlos Romero i el gran
Riqueni, Kiki visita als clàssics des d’aquesta empremta tan
familiar com hetereodoxa.
David Carmona (Granada 1985), el guitarrista que tan bon
sabor de boca ens va deixar al gener de 2018 quan ens
va visitar per presentar-nos el seu primer i brillant treball
discogràfic “Un sueño de locura”.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“Piedras en los bolsillos” de la Cia Sonámbulos
Divendres 8 de novembre a les 20.30 h
Preu: 5 €

Un petit poblet a Mèxic ha estat pres
per l’equip tècnic d’una pel·lícula
hollywoodense. La història se centra en
dos fracassats que, per atzars de la vida,
han estat contractats com a extres per a
la filmació.
Temes com l’explotació, la injustícia, i
el racisme són presentats en un format
escènic lúdic-poètic. És a través de la
comèdia física, el mim, i una brillant
destresa interpretativa que, dos
actors interpreten amb versatilitat 15
personatges, acompanyats només per
il·lustracions, i un parell de cordes. El
públic es debat entre riure’s o compadirse de la història d’aquests dos extres de
cinema. Basada en l’obra de Marie Jones.

Traducció
Stephen McCann
Adaptació i dramatúrgia
Raxá De Castilla
Stephen McCann
Direcció
Raxá De Castilla
Intèrprets
David Torres
Ricardo Cornelius
Il·lustracions
Pedro Strukelj
Disseny
Natse Nindú Rojas Zárate
Fotografies
Paulina Flores
Producció
Cía Sonámbulos
i La Maison en Papier

FAMILIAR

PETIT SANDARU presenta

“5 Històries diferents” de Produccions Essencials

Dissabte 9 de novembre a les 18 h
Gratuït*, amb reserva prèvia

Un ventilador que es mou a poc a poc, un
arquet de violí que s’ha quedat sord, una
làmpada que no fa llum, un coixí amorós
que no pot abraçar... Però el ventilador no
para de girar, a l’arquet li agrada la música,
la làmpada brilla quan somriu i el coixí ens
dóna escalfor quan estem tristos...
Són Cinc històries diferents i, per poder
compartir les seves aventures, només
cal caminar al pas que marquen els seus
protagonistes, cantar al seu ritme, enfocar
el seu camí i compartir el seu amor.
Hi esteu disposats?

Intèrprets
Marta Rosell
Elia Corral
Sergio Pons
Intèrpret de signes
Montse Garcia Grados
Idea i direcció
Sergio Pons
Dramatúrgia
Josep Maria Miró
Música i espai sonor
J.M. Baldomà
Tècnic de so
Jaime Pons
Producció
Produccions Essencials

Durada: 55 min

Espectacle accessible per a persones amb discapacitat visual, 30 min abans de
l’entrada del públic es farà una visita tàctil
*Espectacle dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta

“Fairfly” de la Cia. La Calòrica (teatre de text)

Dimecres 13 de novembre a les 20 h
Gratuït*, amb reserva prèvia
Dramatúrgia
Joan Yago
Direcció
Israel Solà
Intèrprets
Queralt Casasayas
Xavi Francés
Aitor Galisteo-Rocher
Vanessa Segura
Escenografia, vestuari
i il·luminació
Albert Pascual
Cançó Fairfly
Ona Pla
Josep Sánchez-Rico
Enregistrament de l’obra
Moosemallow Crew
Fotografies
promocionals
Anna Fàbrega
Disseny gràfic
Albert Pascual
Producció executiva
La Calòrica

Imagineu (el destí no ho vulgui) que la
vostra empresa està a punt d’aplicar un
ERO i que esteu més que convençuts
que teniu tots els números del bombo.
Potser us armeu de megàfons i crideu a les
barricades per salvar la humanitat. O potser
us apressareu a salvar-vos, només vosaltres, Una producció de La
i a entrar en la categoria d’emprenedor de Calòrica i El Cicló (Cicle
de companyíes en
l’any.
residència del Teatre
Imagineu el que imagineu, a Fairfly us hi
veureu reflectits amb tots els ets i molts
més uts... I, malgrat que fa pupa, també és
catàrtic, alliberador i molt, molt, divertit.

Tantarantana)

Durada: 80 min.

*Espectacle dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“¡Biba la reBolución!” de la Cia. Muchos Pájaros
Dijous 14 de novembre a les 20 h
Preu: 5 €

En una societat a la deriva en la qual el
crit és silenciat, pensar està castigat,
manifestar-se està penat, on la llibertat
és només una il·lusió, com la creença que
els culpables són sempre els altres,... Com
començar una revolució?
Manuel, Sofia, Mateo i Erica ultimen els
detalls de l’atemptat que cometran a la
Facultat d’Humanitats de la Universitat Rei
Juan Carlos de Madrid. L’objectiu és enviar
un missatge al món capitalista: ELS BOJOS
SOU VOSALTRES.

Dramatúrgia
Santiago Sanguinetti
Adaptació
Ferran Corbalán
Imanol García
Direcció
Ferran Corbalán
Repartiment
Celia Baeza
Jordi Ciurana Fernández
Imanol García
Montse Muñoz Her
Vestuari
Montse Muñoz Her
Escenografía
Ferran Corbalán
Comunicació
Jordi Ciurana Fernández
Fotografia
Manuel Granados
Susana Pardo
Producció
Muchos Pájaros
Produccions S.L.

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“El Chinabum” de la Cia. AURA al pou (teatre de text)

Divendres 15 de novembre a les 20.30 h
Preu: 5 €
Text original
Berta Prieto
Lola Rosales
Intèrprets
Cèlia: Paula Vicente
Cristina: Mercè Garcés
Sara: Berta Prieto
Emma: Lola Rosales
Direcció
Paula Ribó
Ajudant de direcció
Marta Ros
Un home tanca al lavabo del seu bar a tres
Paula Jornet
noies que, incomunicades, busquen la
Música original
manera de sortir. El que abans semblava
Paula Jornet
el magatzem d’un bar xinès, s’acaba
Música en directe
Paula Jornet
convertint en el seu refugi. Creuen que
Belen Barenys
poden canviar el món, però el món només
Assessorament corporal
vol vendre Yatekomos.
Carla Tovias
Espai escènic
María Vicente
El Chinabum vol donar veu a una generació.
Vam decidir escriure nosaltres mateixes el (amb assessorament
d’Alejandro Andújar)
text que ens presentaria com a companyia Vestuari
i caracterització
i totes vam coincidir que el més honest i
Cia. AURA al pou
Il·luminació
alhora el que més ens motivava era parlar
Roger Piqué
sobre “nosaltres” i des de “nosaltres”: ens
So
vam proposar fer un retrat real sobre la
Iker Rañé
nostra generació. En toc de comèdia i des
Audiovisuals
Pep Omedes
d’un llenguatge quotidià fem una crítica,
Martina Orobitg
reivindicant que els “Milenials” tenim

moltes coses a dir i moltes inquietuds que
van més enllà de l’individualisme que se’ns
ha atribuït.

ARTS ESCÈNIQUES

“FUTURE EPICS” pel públic
Mostra de treballs escènics

Dissabte 16 de novembre a les 12 h
Gratuït

“Future Epics” és un projecte que enfoca el patrimoni
europeu anant més enllà de les narratives convencionals,
deixant anar les parts oblidades de la memòria cultural
material i inmaterial.
La idea és construir un pont entre el patrimoni narratiu i els
nous públics i seguint aquesta línia es treballa sobretot per la
responsabilitat social i els nous llenguatges artístics a partir de
l’intercanvi intercultural. L’objectiu es proporcinar als artistes
més joves un espai on puguin expressar-se i experimentar
amb formes d’art, amb el propòsit de crear noves formes
d’implicar el públic i d’apropar les arts escèniques als joves.
El Sandaru participarà i acollirà aquest projecte on un grup de
joves es formarà en les arts escèniques durant una setmana
(de l’11 al 16 de novembre), amb la Míriam Escurriola i l’Anna
Rubirola com a professores. I l’últim dia del taller mostrarem
al públic el treball escènic realitzat pels participants d’aquest
projecte europeu, on hi ha quatre partners de diferents països
donant suport: Libertas de Croàcia, Heartefact de Sèrbia,
Vitlycke de Suècia i Tasca d’Espanya.

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta

“Només una vegada”
de la Cia. Només una vegada (teatre de text)

Dimecres 20 de novembre a les 20 h
Gratuït*, amb reserva prèvia

Una vegada. Només una vegada. Una.
Ni un abans ni un després. Un cop i mai
més.
Potser, si només ha estat una vegada,
ell no és un maltractador i ella no és
una dona maltractada. Si només ha
estat una vegada, segur que ella no
és una víctima. Perquè ella no creu
que pugui ser una víctima. Perquè les
víctimes no són com ella. Perquè les
víctimes mai han estat dones fortes,
mai han estat capaces d’escriure el
seu destí. Mai? Segur? O potser és ser
víctima el que les afebleix?

Autoria i direcció
Marta Buchaca
Intèrprets
Anna Alarcón
Maria Pau Pigem
Bernat Quintana
Escenografia
Sebastià Brosa
Il·luminació
David Bofarull
Composició musical
Clara Peya
Ajudant de direcció
Xavi Buxeda
Assessorament en violència
masclista
Marta Mariñas
López Carol
Palau Oltra
Sonia Muñoz Serrano
Assessorament terapèutic
Juan Carlos Jiménez
Vestuari
Míriam Compte
Anna Alarcón
Txell Miras
Ajudant de vestuari
Beatriz González
Col·laboració al vestuari
Bernat Quintana
Josep Abril
Equips tècnics i de gestió de
la companyia: Comunicació
Anna Aurich
Producció executiva
Xavi Buxeda
Producció
La Pocket i Grec 2018 Festival
de Barcelona
Distribució de l’espectacle
Bitò

Espectacle accessible per a persones amb
discapacitat visual, 30 min abans de l’entrada
del públic es farà una visita tàctil
*Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta

Concert de José Valencia (cant) i Juan Requena (guitarra)

Dijous 21 de novembre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

José Antonio València Vargas (Barcelona 1975) és per
antecedents familiars i vivències un fidel custodi dels aires
lebrijanos. Guanyador del Giraldillo del cant en la XVII edició
de la Biennal de Sevilla de 2012. Amb només cinc anys, va
debutar a Barcelona, en
 un festival homenatge a Melchor de
Marchena, amb el nom de Joselito de Lebrija actuant al costat
del seu oncle Luís de Lebrija i amb figures com Camarón de la
Isla, Fernanda i Bernarda d’Utrera o Lebrijano.
Joan Requena (Màlaga 1975), un magnífic representant
de la guitarra flamenca actual. Prestigiós guitarrista
d’acompanyament va ser guardonat el 2012 amb el Giraldillo
al millor guitarrista d’acompanyament a la Biennal Flamenca
de Sevilla. La seva capacitat creativa i el domini de la tècnica li
permeten recrear les atmoferes més encertades tant quan el
seu instrument està al servei de cant com quan toca per al ball
i com a guitarra de concert.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta

“Enmig del cru hivern”
de la Cia. Secret de Sumari (teatre de text)
Divendres 22 de novembre a les 20 h
i dissabte 23 de novembre a les 19 h
Taquilla inversa

La companyia de teatre resident del
Sandaru, Secret de Sumari, presenta
“Enmig del cru hivern” de Kenneth
Branagh. Una radiografia plena d’humor i
de tendresa del món del teatre.
L’obra ens convida a experimentar,
seguint les peripècies d’una companyia
que vol muntar l’obra ‘Hamlet’, la gestació
d’una producció teatral professional. Des
de les seves primeres fases: recerca de
finançament, càstings... passant per les mil
i una incidències que succeeixen durant els
assajos, així com la dificultat de treballar
amb un equip humà, fins la representació
final davant de públic i la post-funció.
Tot això des d’una òptica divertida que
ens permetrà entendre millor la feina
d’aquesta gent tan “estranya” que dedica
la seva vida al teatre.

Direcció i adaptació
Ramon Pros
Repartiment
Silvia Alcalde
Elena Andrada
Víctor Aregall
Bibiana Balagué
Pepe Bosch
Mercè Brustenga
Yessica Clemente
Neus Espías
Gemma Garcia
Òscar González
Alexandre Jodar
Dani Martín
Blanca Nieto
Jordi Pujol
Juan Antonio Rodríguez
Marta Sanahuja
Daniel Vílchez
Disseny de vestuari
Mercè Miralles
Escenografia i
il·luminació
Pato Zepeda

ARTS ESCÈNIQUES

Sandaru va al teatre!

Anem al Teatre Goya a veure l’espectacle
“La dona del 600” de Pere Riera
El dimecres 27 de novembre quedem al vestíbul del
teatre a les 20.15 h. Inici de l’espectacle a les 20.30h
Preu especial Sandaru: 10 € (entrades limitades)

En Tomàs és vidu, té més de setanta anys, i el metge l’obliga
a estar-se del cafè, la llet, la sal i dels greixos. Viu sol, i passa
les hores com aquell que compta estels a mitjanit. Un bon dia,
la seva filla Montse li du un regal inesperat: la maqueta d’un
Seat 600. Ella, que és metgessa sense fronteres i es passa
més temps lluny que no pas a prop, ha pensat que el regal
mantindria en Tomàs entretingut; més encara, reconstruint
una còpia a escala del vehicle que van tenir a casa durant tants
i tants anys. El “confit”, com ells n’hi deien; el nom amb què
la Carme, la dona d’en Tomàs, va batejar el 600 el dia que, fa
un munt d’anys, ell el va dur a casa, per convertir aquell cotxe
petit i bonic en un membre més de la família.
Cal comprar l’entrada prèviament via
info@ccparcsandaru.cat o al taulell del
del 22 al 31 d’octubre

CONFERÈNCIA

Dijous Flamencs presenta

Conferència de Faustino Núñez
Antonio Gades: Disciplina i llibertat

Dijous 28 de novembre a les 20 h
Gratuït

Faustino Núñez (Vigo 1961). Després de realitzar estudis
de violoncel al Conservatori de Madrid i a l’Escola Superior
de Cant, el 1982 es trasllada a Viena on comença estudis
de composició i continua els de violoncel. El 1985 inicia a la
Universitat de Viena els estudis de musicologia, obtenint la
llicenciatura el 1989. El 1990 es trasllada a l’Havana, on inicia
les seves investigacions sobre la influència de Cuba i Amèrica
en la música espanyola. Torna a Madrid com a director de
màrqueting del segell Deutsche Grammophon. Abandona
la indústria discogràfica per realitzar els llibres de música de
l’editorial SM i escriu l’obra “La Gran Música paso a paso”,
“Los palos de la A a la Z” i “Toda la musica de Cuba”. Antonio
Gades li encarrega la selecció i els arranjaments musicals
per al ballet “Fuenteovejuna”, i el porta de guitarrista a la
companyia entre 1994 i 1998.
Organitza SFB El Dorado amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta

“Uluburun” de la Cia. 3 Marias Raccoo
Divedres 29 de novembre a les 20.30 h
Preu: 5 €

Direcció
Alexi Durrai
Intèrprets
Jaume Forés
Oriol Ecalé
Júlia Santacana
Anna Vendrell

Què t’ha portat a empassar-te un tub de pastilles i escriure
una carta de comiat? Els pares s’ho pregunten. Els infermers
s’ho pregunten. L’Arnau s’ho pregunta. Respons enigmàtica;
jo no volia néixer. Si m’haguessin preguntat hagués escollit ser
guineu, o riu, o l’ombra d’un arbre.
Uluburun és un espectacle de teatre artesanal sobre l’angoixa
i el fracàs en la distòpia que habitem. Partint d’una escena
dramàtica i psicològica amb personatges reconeixibles, un
intent de suïcidi, l’espectacle és un zoom out poètic que
intenta encaixar aquesta angoixa en una perspectiva filosòfica
i científica que desbordi les lleis de la competència i les
receptes de la superació personal.
Uluburun és un exercici d’autoficció i astronomia per tornar-li
al món la seva legítima escala humana.

MÚSICA

Dijous Flamencs presenta
Concert de Isabel Bayón (ball), Miguel Angel Soto “El Londro”
(cant), Miguel Ortega (cant) i Jesús Torres (guitarra)

Dijous 12 de desembre a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Isabel Bayón (Sevilla 1969) Va començar al flamenc des de
nena, i amb cinc anys ja aprenia a l’Escola de Matilde Coral,
on va començar a destacar aviat. Amb setze, es va llicenciar
en dansa espanyola pels conservatoris de Còrdova i Sevilla,
i durant la seva etapa d’aprenentatge, va rebre classes de
ballet clàssic, regional i dansa contemporània. Va pujar aviat
als escenaris, i en la dècada dels setanta, va trepitjar el primer
teatre en un homenatge dedicat al ballarí Antonio Ruiz Soler.
A partir d’aquí i fins a l’actualitat, les seves actuacions se
succeeixen dins i fora del país, en solitari o acompanyada de
grans i consagrats artistes. Com a coreògrafa, signa l’artista
obres com la Guajira, inclosa en el muntatge Oripandó del
Ballet Nacional d’Espanya, Del Alma (2002), La mujer y el pelele,
amb direcció de Pepa Gamboa, La puerta abierta (2006)
i Tórtola Valencia (2008).
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’Tpresenta

“Anònims” de la Cia. La Paradoxa
Divendres 13 de desembre a les 20.30 h
Preu: 5 €

Si no tinguessis on anar, fins on arribaries?
Anònims és una smartcomedy que parla de
la generació millennial a través de quatre
joves (que ja no són tan joves) que van
sortir del niu quan una crisi despietada va
apoderar-se de la societat.
Tots ells amb les seves il·lusions,
frustracions, secrets i contradiccions, es
veuen implicats en un segrest amb un
únic objectiu: sobreviure als seus somnis a
qualsevol preu.

Autoria:
Jordi Manau
Direcció
David Iglesias
Intèrprets
Pablo Capuz
Clàudia De Sandoval
Gerard Clavell
Ariadna Gaya
Escenografia,
il·luminació, so i disseny
Marina Soteras
Fotografia
Èric Garrido
Roser Salarich
Producció executiva
Ariadna Gaya

FAMILIAR

PETIT SANDARU presenta

“Kumulunimbu” de la Cia. Ortiga

Dissabte 14 de desembre a les 18 h
Gratuït*, amb reserva prèvia
Autor i director artístic
Guillem Geronès
Ajudant de direcció
Ingird Codina
Direcció d’actors
Pep Vila
Marian Masoliver
Intèrprets
Guillem Geronès
Marc Selles
Escenografia i vestuari
Marc Selles
Guillem Geronès
Il·luminació
Andreu Fàbregas de
Comun People
Fotografia i vídeo
Irene Serrat
Jordi Sala 

Quan la porta del lloc on fins ara vivíem
es tanca amb un cop de guerra, de gana,
de set, de por, de mort, de persecució, de
represàlia, de tortura... no ens queda cap
altre remei que començar a caminar cap
a un destí desconegut que pensem serà
millor. Un camí que farem carregats de
records i esperances tancats en un farcell
que obrirem a les nits per recuperar l’esma i
poder seguir caminant.

Durada: 45 min.

En un país qualsevol, un dia qualsevol, una
nena qualsevol ha de començar a caminar
per trobar el seu núvol.
*Espectacle dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ARTS ESCÈNIQUES

Gala d’entrega dels premis Mostra’T
Diumenge 15 de desembre a les 19 h
Gratuït, amb reserva prèvia

Festa de cloenda i entrega de premis del IX Mostra’T, on sis
companyies han mostrat el seu espectacle.
Públic i jurat decidiran quins són els guanyadors i guanyadores
de les diferents categories, en una gala on no hi faltarà el
glamour, l’elegància, i els riures garantits.
Els espectacles participants al cicle Mostra’t d’enguany, són:
- ELLES de la Cia. La Melancòmica (11 d’octubre)
- PIEDRAS EN LOS BOLSILLOS de la Cia. Sonámbulos
(8 de novembre)
- ¡BIBA LA REBOLUCIÓN! de Muchos Pájaros Producciones
(14 de novembre)
- EL CHINABUM de la Cia. Aura al pou (15 de novembre)
- ULUBURUN de la Cia Tres Marias Racoon (29 de novembre)
- ANÒNIMS de la Cia. La Paradoxa (13 de desembre)

FAMILIAR

SI FA FRED presenta

“Cinemúsica” de la Cia. Viu el Teatre

Dimecres 18 de desembre a les 17.30 h
i a les 18.30 h
Gratuït*, amb reserva prèvia

Dues nimfes de les arts, vestides per ballar un xarleston,
conviden els nadons a un passeig musical pel cinema que
van fer els pioners, aquell cinema en blanc i negre, d’humor
tendre i mirada neta. És una història sense principi ni final, una
història sense història feta d’emocions, de colors, de sons,
de somriures, de mirades, de música i de cinema. I els nadons
se la miren, hi busquen i hi troben, perquè està escrita sense
aquelles paraules que encara no han tingut temps d’aprendre.
El dimarts 17 de desembre a les 17.30h la companyia Viu el Teatre
impartirà el “Taller de música per a nadons”.
Gratuït amb inscripcions fins el 16 de desembre.
*Espectacle dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Buenaventura Muñoz, 21
(cantonada Nàpols) 08018
93 309 06 35
dilluns a divendres de 8 a 22 h
dissabtes de 10 a 14 h
info@ccparcsandaru.cat
ccparcsandaru.cat
twitter.com/parcsandaru
facebook.com/ccparcsandaru
Instagram.com/ccparcsandaru

L1 -Arc de Triomf/Marina
6, 19, 54, H16, H14, V19, V21
B20, B25 i N11
T4 i T5 Wellington i Marina
Rodalies Renfe Arc de Triomf
Pàrquing bicicletes
Espai sense barrere
arquitectòniques

