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PROGRAMACIÓ CULTURAL
SETEMBRE
Dijous 28 · 20 h · Dijous Flamencs Concert amb Chicuelo
Divendres 29 · 20.30 h · Hamaques Santos de Gredos (XILE)
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OCTUBRE
Dimecres 4 · 20 h · Escènic ZARA GOZA de Melcior i Marina
Divendres 6 · 20.30 h · Mostra’T Nit de Ràdio 2.0 de la Cia. Impuls Teatre
Diumenge 8 · 11.30 h · Petit Sandaru La gallina dels ous d’or Cia. Zum Zum
Dilluns 9 · 19 h · Fòrum Cinema El cinturón rojo
Dimecres 11 · 20 h · Escènic COBI CURRO NARANJITO Cia. The Feliuettes
Dimecres 18 · 18.45 h · EL SANDARU VA AL TEATRE! Anem al TNC Islàndia
Dijous 19 · 20 h · Dijous Flamencs Concert Rosario La Tremendita
Divendres 20 · 20.30 h · Hamaques Florencia Ruiz (ARG)
Dissabte 21 · 20 h · Escènic MEXICATAS Compañía Cor de Maguey
Diumenge 22 · 18 h · Escènic MEXICATAS Compañía Cor de Maguey
Dilluns 23 · 20 h · Escènic MEXICATAS Compañía Cor de Maguey
Dijous 26 · 20 h · Dijous Flamencs Concert Sonia Miranda
Divendres 27 · 20.30 h · Mostra’T Pasos de la Cia. Duram Teatre
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NOVEMBRE
Dijous 2 · 20 h · Dijous Flamencs Conferència Mauricio Sotelo
Divendres 3 · 20.30 h · Mostra’T Umbilical de la Cia. Ella
Divendres 10 · 20.30 h · Hamaques artista per confirmar
Dissabte 11 · Escènic Everyman. (El Hombre) Cia. Monamú
Dilluns 13 · 19 h · Fòrum Cinema
Dimecres 15 · 20 h · Col·loqui debat Pedro G. Romero
Dijous 16 · 20 h · Dijous Flamencs Teatre Flamenc Abrase la Tierra
Divendres 17 · 20.30 h · Mostra’T Bellesa, bellesa Cia. Fac-òF
Dissabte 18 · 17.30 h · Petit Sandaru Safari Cia. La Baldufa
Divendres 24 · 20.30 h · Hamaques Juan Falú (ARG)
Dijous 30 · 20 h · Dijous Flamencs Concert Varis artistes ESMUC
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DESEMBRE
Divendres 1 · 20.30 h · Mostra’T Closed. Cia. La Cúpula
Dissabte 3 · .30 h · Petit Sandaru Dins la panxa del llop Cia. De_Paper
Dilluns 11 · 19 h · Fòrum Cinema
Dijous 14 · 18 h · Si fa fred, juguem al Parc! Els superherois també beuen llet
Dijous 14 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de ball Patricia Guerrero
Divendres 15 · 20.30 h · Mostra’T Sol Cia. Teatro al cuadrado
Divendres 22 · 20.30 h · Pongo Gala Entrega de premis del Mostra’T

LLEGENDA

G Gratuït

P Pagament

T Taquilla inversa

D Pagament / Gratuït per soci SFB el Dorado
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PROJECTES

Cicle de documentals de
temàtica social. Després de la
projecció, s’obre un espai de
reflexió i diàleg entre el públic i
els autors del film.
Projecte musical del Sandaru, amb
una programació regular i rica
en varietat amb l’objectiu de ser
un punt de trobada al barri per
als amants de la bona música en
directe.

ESCÈNIC

Com a resultat de diferents acords
i col.laboracions culturals, a la
Sala Sandaru acollim propostes
escèniques de qualitat i les oferim
a un preu popular al públic per tal
d’apropar les arts escèniques al
barri #culturaaprop

Torna el Fragments, espectacle
d’arts escèniques en format
cabaret, en què es barregen les
diferents disciplines artístiques.
Circ, teatre, dansa, acrobàcies,
clown, música, humor i molt
més en un dels projectes més
emblemàtics del Sandaru.

El Sandaru va al Teatre!
Des del Sandaru et proposem anar
en grup a diferents sales teatrals
de Barcelona a preus populars.

VII edició d’aquest concurs,
que té l’objectiu d’oferir la
SALA SANDARU com a espai
d’exhibició per a companyies
interessades en presentar la
seva obra davant de públic i
professionals del sector.

Comença el cicle d’espectacles
familiars “Petits Crítics”. Com
cada any, d’octubre a abril, un
cicle de caràcter multidisciplinar
per a tota la família.

Cicle de música tradicional
i popular d’Amèrica
Llatina. Concerts de músics
llatinoamericans a Catalunya
i d’intèrprets que ens visitin.
Organitza Casa Amèrica
Catalunya.

EL DORADO
L’associació cultural El Dorado
omple la Sala Sandaru de
concerts conferències, cinema,
exposicions,… amb l’objectiu de
divulgar l’art flamenc.

MÚSICA

Dijous Flamencs
Concert amb Chicuelo
Dijous 28 de setembre a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

Juan Gómez, “Chicuelo” pertany a aquesta generació
d’artistes barcelonins que allunyant-se de l’estereotip que
fixava el flamenc com un gènere musical tancat, acabat
en si mateix, ho van entendre com un univers fèrtil que els
permetia relacionar-se amb altres músiques de bagatge
similar. Mayte Martín, Pedro Sierra, José Luis Montón, Juan
Manuel Cañizares, Miguel Poveda, Chicuelo, Duquende, J.R.
Caro i altres, operant des del coneixement dels cànons van
buscar camins d’entesa amb altres músiques. Van utilitzar el
flamenc com una eina poderosa que els obria vies per explorar
altres móns nous i atractius. Són flamencs, perquè així se
senten, però sobretot, són músics.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

MÚSICA

Hamaques
Santos de Gredos (XILE) Jazz
Divendres 29 de setembre
a les 20.30 h
Preu: 5 €

Santos de Gredos és una agrupació xilena de fusió
llatinoamericana que desenvolupa un estil modern, creant una
acolorida mixtura entre el jazz i la música d’arrel folklòrica.
L’agrupació neix com a iniciativa conjunta entre la cantant
Esperanza Ulloa i Gustavo Verdugo. L’agrupació ha participat
al Festival de la Cançó al Mar de Port Montt (2013), Festival de
Música de Providencia (2014). Així mateix, s’ha presentat en
diversos escenaris de Xile, entre els quals destaquen Centre
Cultural Casona Dubois de Quinta Normal, Centre Cultural
Tio Lalo Parra a Cerrillos, Parc el Pla en Sant Miguel, Teatre
Municipal de San Juaquin, Sala Elefante Universidad de Xile,
entre d’altres.

Organitza Casa Amèrica Catalunya

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta
ZARA GOZA
de Melcior Casals i Marina Congost
Dimecres 4 d’octubre
a les 20 h
Preu: 5 €

ZARA GOZA és una conversa al
voltant d’ una taula sobre tot de
possibles: Recorreguts que hem
fet, hem conegut i que farem. ZARA
GOZA no és atractiu, és una manera
de reivindicar tot allò que no té
interès.

Intèrprets
Melcior Casals
Marina Congost
Dramatúrgia i direcció
Melcior Casals
Marina Congost
Il·luminació
Òscar Palenque

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta
Nit de Ràdio 2.0
Cia. Impuls Teatre
Divendres 6 d’octubre
a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició

Candela
Eva Moreno
Llorenç
Jordi Costa
Anna
Mireia Pons
Pedro
Àngel Miquel
Toni
Toni Lucas

Imagini’s assegut i invisible a l’estudi de “Nau Ràdio”, des d’on
cada nit la Candela com a locutora i presentadora líder del
programa, el Llorenç com a locutor-director i en Pedro com a
locutor emmudit i buscador d’informació a les xarxes, emeten,
a partir de les dues de la matinada, el programa “Ho busco
però no ho trobo...”. Els ajuda en tot moment una estudiant
de periodisme que exerceix de becària del programa: l’Anna.
I, finalment, en Toni hi posa la màgia tècnica des de la peixera.
I després de l’espectacle...
FEM UN PONGO PARTY?
A càrrec de Marc Fontanals
Farem un repàs de l’espectacle,
i podreu guanyar fabulosos premis.

ARTS ESCÈNIQUES

Petit Sandaru
La gallina dels ous d’or
Cia. Zum Zum Teatre (teatre de text)
Diumenge 8 d’octubre
a les 11.30h
Preu: 4 € + la vostra crítica
Cicle Petit Sandaru
“Petits Crítics”
Ja és arxiconegut que aquí
al Sandaru els nens i nenes
sou uns grans entesos en
teatre i que us agraden els
bons espectacles! En Feliu
Filaprim aspira a ser un
gran
crític i programador
Us agraden els diners?
teatral, el seu somni és viatjar a Broadway i arribar a
... Molt?
viure del món de la farànEls grangers d’aquesta història no
dula. Per aquest motiu
perdien el temps pensant en els
ha
vingut fins al Sandaru,
diners i sempre repartien el poc que
necessita
la vostra ajuda
tenien amb qui més ho necessitava,
però un dia va arribar una gallina a la per demostrar que és un
seva granja i va pondre un ou d’or.
bon crític de teatre!
Us imagineu si us passa a vosaltres?
LA GALLINA DELS OUS D’OR és una
història que conta que el diners són
un “cuento”.

DOCUMENTAL

Fòrum Cinema presenta
El cinturon rojo

convidat: Francesc Castellana
Dilluns 9 d’octubre les 19 h
Preu: Gratuït

El Fòrum Cinema és un espai de cultura, debat i participació
ciutadana amb l’objectiu de compartir el coneixement.
La proposta de les pel·lícules i documentals posen l’accent
al voltant de la cultura i del treball, en el sentit més obert i
centrat principalment a Barcelona, Catalunya, Espanya.
Aquesta és una proposta del Fòrum Veïnal del Treball i la
Cultura per desenvolupar aquests dos temes: Cultura. Treball.
En aquesta ocasió parlarem de les lluites obreres amb la
participació de Francesc Castellana.
Organitza Fòrum Veïnal del Treball i la Cultura
amb col·laboració de l’AVV del Parc

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic Assaig Obert
COBI CURRO NARANJITO
Cia. The Feliuettes
Dimecres 11 d’octubre
a les 20 h
Preu: Gratuït

Les tres filles i mitja de la Mary
viuen tancades al bar Cobi, Curro,
Naranjito, un bar de carretera
ancorat als anys 80 i 90. Avui és una
nit especial perquè s’hi celebra la
Trobada Internacional de Mascotes
Oblidades (T. I. M. O.) que reunirà
gent disfressada amb butardes
arribades de tot el món. Serà la
gran oportunitat per conèixer el
Francisco, l’home que un dia va ser
Cobi, Curro i Naranjito.

The Feliuettes són
Laia Alsina Riera
Maria Cirici
Laura Pau
Direcció
Martí Torras Mayneris
Coreografia
Fatima Campos
Arranjaments musicals
Gerard Sesé
Escenografia
Martí Torras Mayneris
Sarah Bernardy
Dramatúrgia
Martí Torras Mayneris
The Feliuettes
Assessorament
dramatúrgia
Mireia Giró
Interpretació
Laia Alsina i Riera
Maria Cirici
Laura Pau
Gerard Sesé

ARTS ESCÈNIQUES

Sandaru va al teatre!
Anem al TNC
“Islàndia” de Lluïsa Cunillé
Dimecres 18 d’octubre
a les 18.45 h (espectacle 19 h)
Preu especial Sandaru: 10 € (entrades limitades)

La fallida bancària portarà un adolescent islandès a emprendre
un pelegrinatge iniciàtic cap a Nova York, a la recerca de
la seva mare. En aquest viatge al cor de les tenebres d’un
sistema que trontolla, el jove anirà coneixent diverses realitats
que el faran partícip de la profunda depressió que està
conduint el món occidental a una ruïna inevitable.
Escrita just quan començava a esclatar l’última gran crisi
que va sacsejar l’economia mundial, Islàndia és una de les
obres majors de la dramaturga Lluïsa Cunillé, que amb la seva
lucidesa dissecciona el moll de l’os d’aquest circ grotesc que
enlluerna la nostra societat.
Cal reserva prèvia via info@ccparcsandaru.cat abans del 16 d’octubre

MÚSICA

Dijous Flamencs
Rosario la Tremendita & Gema Caballero
Dijous 19 d’octubre a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

“CantAhora”
No és gratuïta l’adjectivació de “creadores” en aquestes
dues dones. Així ho diu De Flamenco.com en la ressenya
de l’espectacle. Si de CantAhora diem que el repertori està
format per fandangos, bambera, soleá, tangos, malaguenya,
sevillanes , tanguillos, etc., no estaríem reflectint la veritable
essència de l’espectacle. Aquests cants estan, sí, però no com
un recital a l’ús, sinó com a forma de petits universos elaborats
al voltant de cada estil.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

MÚSICA

Hamaques
Florencia Ruiz (ARG)
Divendres 20 d’octubre
a les 20.30 h
Preu: 5 €

Florencia Ruiz obre les cordes i esquitxa clarobscurs. Els seus
temes, diferents a tot, s’enfonsen en una fórmula-cançó de
veu tot terreny, on sonoritat equival a experimentació, risc i
introspecció i, per l’esdevenir de les voluntats, a inevitabilitat.
Amb les seves cançons aprofundeix la bellesa d’una poètica
suggeridora que, sense necessitat d’explicitar, inunda un
palimpsest d’estats: “Viento, lejos / Alumbraremos, sin luz”
Guadalupe Treibel. Al seu pas per Barcelona Florencia reunirà
al voltant de les seves cançons a dos destacats músics de la
ciutat, Pablo Schvarzman i Juan Rodríguez Berbín.

Organitza Casa Amèrica Catalunya

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic Assaig Obert
MEXICATAS
Compañía Cor de Maguey
Dissabte 21 d’octubre a les 20 h, assaig general. Entrada lliure
Diumenge 22 d’octubre a les 18 h, primera prèvia. Preu: 5 €
Dilluns 23 d’octubre a les 20h, segona prèvia. Preu: 5 €

Dramatúrgia i textos
Sergi Belbel
Direcció
Sergi Belbel
Antonio Calvo
Textos i interpretació
Ariadna Ferreira
Esmeralda Elizalde
Esthela Kuri
Lupe Cano
Merlene Avendaño
Mónica Mar
Nadia Zuñiga
Thania Paulinni

Vuit actrius mexicanes ens expliquen, amb un especial sentit
de l’humor, algunes gotes de drama, quatre o cinc cançons
i un gran malbaratament d’energia, les seves experiències
(particulars i col·lectives) en el seu exili per terres espanyoles
o, més específicament, catalanes.
En dotze escenes independents, de tall minimalista, Ariadna,
Esmeralda, Esthela, Lupe, Merlene, Mónica, Nadia i Thania,
a través de les seus veus, de les seves paraules i dels seus
cossos, intentaran comprendre com es viu Mèxic des d’una
distància no desitjada i com es veuen Espanya i Catalunya des
de la propera llunyania d’un desterrament agredolç.
Aires, aromes, bullici i espècies profundament mexicanes
barrejades amb la suau brisa humida, enganxosa i traïdora de
la mediterrània.

MÚSICA

Dijous Flamencs
Sonia Miranda i Antonio Luis
Dijous 26 d’octubre a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

Sonia Miranda és una cantaora amb un repertori extens en
el qual ressalten les seves interpretacions per malaguenyes,
granaínas, tangos, soleá per bulerías i cantiñas. En paraules
de Marcos Escánez, al seu cant podem copsar la influència
d’artistes de molt diferent tall i època, des de la Niña de los
peines o Chacón fins a altres en actiu com Carmen Linares,
Mayte Martín o José “el de la Tomasa”, passant per Juan
Varea, Caracol o Niño de Barbate.

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta
Pasos
Cia. Duram Teatre
Divendres 27 d’octubre
a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició

Companyia
Duram Teatre
Repartiment
Raúl Moreno
Dramatúrgia i direcció
Raúl Moreno
Producció
Duram Teatre
Laia Tardós

El grup de punk-rock Goriak prepara el seu primer disc
gravat en estudi. Un moment àlgid per a qualsevol banda,
sinònim d’alegria, treball i, sobretot, equilibri professional.
Però darrere d’aquest aparent benestar, d’aquesta energia
desbordada, sempre hi ha una mica més. Sentiments que
amaguem i que portem ben endins, lluites personals que
no exterioritzem i que, a poc a poc, ens consumeixen fins a
esgotar-nos.
I després de l’espectacle...
FEM UN PONGO PARTY?
A càrrec de Marc Fontanals
Farem un repàs de l’espectacle,
i podreu guanyar fabulosos premis.

MÚSICA

Dijous Flamencs
Conferència Mauricio Sotelo
Dijous 2 de novembre a les 20 h
Preu: Gratuït

És un tema tan poc tractat que resulta estrany la seva absència
en el debat quan des del començament del gènere, des de
finals del segle XIX fins a la guerra civil, era palesa la curiositat
i els intents d’establir paral·lelisme entre veus d’un i altre
gènere. Algunes flamenques tan líriques, com per exemple, les
de Juan Breva o Antonio Chacón oferien l’oportunitat per al
debat.
Ara qui parlarà d’això és Mauricio Sotelo, sabent del seu
bagatge i de la passió amb què ha desenvolupat els seus
projectes en les dues disciplines, l’expectativa que crea és
enorme.

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta
Umbilical
Cia. Ella
Divendres 3 de novembre
a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició

Fiona
Anna Perelló
Marc
Omar Puga
Felix
Sergio Vega

Traspassar els límits, oblidar les normes i ser feliç. Potser ja
no existeix el concepte “renúncia” en l’amor. Una parella,una
amistat, el desig d’una criatura i impediments de la vida. Quant
d’esforç demana la llibertat? I, on s’acaba la teva i comença la
meva?
I després de l’espectacle...
FEM UN PONGO PARTY?
A càrrec de Marc Fontanals
Farem un repàs de l’espectacle,
i podreu guanyar fabulosos premis.

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta
“Everyman” (A-moralidad teatral)
Cia. Monamú
Dissabte 11 de novembre
a les 20 h
Preu: Taquilla inversa

Everyman
(A-moralidad teatral)
de GORAN STEFANOVSKI
Adaptació Montse Serramià
Nota del Autor:
Aquesta peça és una subversió fàrsica de la
moral medieval cristiana.

Repartiment
Matuca Villavicecio
Marta Puchal
Anna Velarde
Pat Duran
Núria Lladó
Óscar G.G
Atrezzo
Eli March Solé
Direcció i adaptació
Montse Serramià

MÚSICA

Col·loqui i debat
Pedro G. Romero, O. Nuevo i JM. Gamboa
Dijous 2 de novembre a les 20 h
Preu: Gratuït

Tres autors rellevants, necessaris, gairebé imprescindibles, en
la dinàmica actual del flamenc, dialogaran sobre l’estat actual
del gènere, de les expectatives creades i les contradiccions
que l’envolten .... Cap d’ells, excepte Gamboa que és
guitarrista. canta toca o balla però han fet i fan de tot en el
flamenc.

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Dijous Flamencs
Teatre Flamenc “Abrase la Tierra”
Dijous 16 de novembre a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

Per primera vegada El Dorado inclou una obra escènica en
la seva programació. Ortiz Nuevo en la seva faceta de còmic
presenta la seva obra Abrase la tierra, una peça per a veu,
guitarra i ball.
Experiment flamenc teatral per mor de la mort, sí: de la mort.
Per guitarra, ball i veu parlada: parlar per parlar i parlar per
ballar: parlar ballar i tocar per causa de la mort: riure d’ella,
acatar-la i rebutjar-la o condemnar-la; contemplar-la en records
de Pericón de Cadiz de Federico García Lorca del pare Pedro
de Leon de Tia Anica la Periñaca de Pepe el de la Matrona
d’Enrique el Cojo i de Ponce el torero que va morir a Lima.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta
Bellesa, bellesa. Un cabaret deformat.
Cia. Fac-òF
Divendres 17 de novembre
a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició

Creació
Fac-òf
Repartiment
Mar Alfonso
Marc Arias
Julia Calzada
Elisabet Capdevila
Joana Castellano
Paula Castellsagué
Paula Segura
Laura de Sousa

Dubto durant hores quina roba posar-me // Vaig cada mes a la
perruqueria // Vaig al gym a tonificar-me // Cada nit em poso
crema per assecar els granets // Tinc molt clar quin és el meu
perfil bo // Em depilo quan hi ha lluna nova // No menjo hidrats
de carboni a la nit // Sé com dissimular els meus defectes // Sé
perfectament quina part de mi operaria // M’agrada el meu
cos, i li vull treure profit.
I després de l’espectacle...
FEM UN PONGO PARTY?
A càrrec de Marc Fontanals
Farem un repàs de l’espectacle,
i podreu guanyar fabulosos premis.

ARTS ESCÈNIQUES

Petit Sandaru
Safari
Cia. La Baldufa (teatre i objectes)
Dissabte 18 de novembre
a les 17.30h
Preu: 4 € + la vostra crítica
Cicle Petit Sandaru
“Petits Crítics”
Ja és arxiconegut que aquí
al Sandaru els nens i nenes
sou uns grans entesos en
teatre i que us agraden els
bons espectacles! En Feliu
Filaprim aspira a ser un
gran crític i programador
Safari conserva els dos
teatral, el seu somni és viprotagonistes d’Embolic a la
Granja: en Pinyot i en Carabassot. atjar a Broadway i arribar a
Ara, aquests dos personatges ens
viure del món de la farànexpliquen el conflicte en què s’han
dula. Per aquest motiu
trobat immersos a la sabana, on
ha vingut fins al Sandaru,
s’han desplaçat després d’haver
rebut la notícia que els advertia de la necessita la vostra ajuda
misteriosa desaparició del lleó. En la per demostrar que és un
seva tasca d’investigació interpel·len
bon crític de teatre!
la girafa, el mico, l’elefant, el
cocodril... i en plena aventura, topen
amb el lleó, capmoix i pensarós, que
no sap rugir. Amb la ferma voluntat
de resoldre el cas i donar-li un cop
de mà i d’esbrinar quins són els
motius d’aquest pesar.

MÚSICA

Hamaques
Juan Falú (ARG)
Divendres 24 de novembre
a les 20.30 h
Preu: 5 €

Juan Falú és una de les referències fonamentals de la música
argentina. Guitarrista i compositor, ha obtingut importants
distincions al seu país com el Premi Nacional de Música 2000,
atorgat pel Ministeri de Cultura en reconeixement als seus
més de 40 anys de carrera musical. Fent gala de les seves
profundes arrels argentines, les seves composicions reuneixen
els sons folklòrics de tota la regió i les proses de reconeguts
poetes com Horaci Pilar. No en va, les seves composicions
poden escoltar-se en els repertoris de destacats artistes com
Fito Páez i Juan Quintero.
Organitza Casa Amèrica Catalunya

MÚSICA

Dijous Flamencs
Concert Pere Martínez, Max Villavechia,

Javi Garrabella, Juan Carlos Marí, José Manuel Alvárez

Dijous 30 de novembre a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

“Aurora”
Reuneix un grup de talents sorgits de l’Escola Superior del
Taller de Músics. El Projecte emprèn una aventura musical
que viatjarà per les cançons més populars del compositor
Manuel de Falla, Lorca, Pedrell i Albéniz per evolucionar cap
a llenguatges que transgredeixen les sonoritats tradicionals
i explorar la fusió amb altres estètiques CPMP el jazz i el
flamenc
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta
Closed
Cia. La Cúpula
Divendres 1 de desembre
a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició

Direcció
Ane Jareño
Actors i actrius
Jordi Ciurana
Ane Jareño
Ana Palomo
Maria Mandret Abelló
Alejandro Saiz
Dramatúrgia
Ana Palomo
Jordi Ciurana

Cinc desconeguts participen en un reality show que els obliga
a restar junts durant dos mesos en un soterrani. La porta
de sortida no està bloquejada, però per guanyar el gran
premi, cap d’ells podrà abandonar el recinte mentre duri el
Programa.
I després de l’espectacle...
FEM UN PONGO PARTY?
A càrrec de Marc Fontanals
Farem un repàs de l’espectacle,
i podreu guanyar fabulosos premis.

ARTS ESCÈNIQUES

Petit Sandaru
Dins la panxa del llop
Cia. De_Paper (titelles d’ombres)
Diumenge 3 de desembre
a les 11.30h
Preu: 4 € + la vostra crítica
Cicle Petit Sandaru
“Petits Crítics”
Ja és arxiconegut que aquí
al Sandaru els nens i nenes
sou uns grans entesos en
teatre i que us agraden els
bons espectacles! En Feliu
Filaprim aspira a ser un
gran crític i programador
És hora de dinar, i cadascú s’espavila
com pot per omplir la panxa. No s’hi teatral, el seu somni és vival a badar. Un seguit d’accidents, atjar a Broadway i arribar a
malentesos i enganys fan que fins
viure del món de la faràni tot els animals més espavilats
dula. Per aquest motiu
acabin a la panxa d’algun company ha vingut fins al Sandaru,
de fatigues. Dins la panxa del llop
és un espectacle de paper que ens necessita la vostra ajuda
transporta als boscos, mars i deserts per demostrar que és un
més inversemblants per oferir-nos
bon crític de teatre!
un retrat de la cadena alimentària
amb un toc d’humor i molta música.
Cançons originals i fetes a mida
que teixeixen un relat sorprenent
i divertit, il·lustrat amb teatre
d’ombres, teatrins de paper i titelles
de cartró. Obriu bé els ulls i pareu les
orelles!

ARTS ESCÈNIQUES

Si fa fred, juguem al Parc presenta
ELS SUPERHEROIS TAMBÉ BEUEN LLET
De Claudio Martínez
Dijous 14 de desembre
a les 18 h
Preu: Gratuït

L’obra ens mostra l’univers infantil
de Ramiro, un nen de 9 anys, que es
veu atret per un anunci de goma de
mastegar que busca l’amic del Capità
Galàxia. A partir d’aquest anunci
Ramiro comença una intensa cerca
per trobar al nou amic del Capità
Galàxia, que el porta a emprendre
diverses aventures.

Si fa fred, juguem al Parc!
Cicle d’activitats familiars i tallers
infantils que et faran passar una bona
estona i t’ajudaran a combatre el fred de
l’hivern!

Dramatúrgia
Claudio Martínez
Direció general
Luciano Ruiz
Repartiment
Marta Rebulà
César Bravo
Natalia Campos
Laura Soler
Joan Calvete
Disseny de vestuari
Claudia Fascio
Disseny d’escenografia
Comediarte
Disseny so
Oscar Sorribes

MÚSICA

Dijous Flamencs
Concert Patricia Guerrero, Juan José
Amador, Paco Iglesias
Dijous 14 de desembre a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

Tot just complerts els 17 anys, va aconseguir el premi
Desplante del Festival de la Unión al 2007. A l’any següent
va marxar a Sevilla per aprendre el que encara no sabia, a
mesurar-se, per poder caminar entre els millors. A trobar-se
amb gent, diu Patricia Guerrero, que “estimen el que fan i per
això ho fan amb passió. Amb 22 anys ja va ser primera ballarina
del Ballet Flamenc d’Andalusia i va guanyar el Giraldillo a
l’artista revelació a la Biennal de 2012. A la següent edició es
va presentar amb companyia pròpia i en l’última, la de 2016
va tornar a guanyar el Giraldillo, aquesta vegada al millor
espectacle de la Biennal per la seva obra “Catedral”. Trepitja
ferm amb aquesta força i energia que caracteritza el seu ball.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Mostra’T presenta
Sol
Cia. Teatro al cuadrado
Divendres 15 de desembre
a les 20.30 h
Preu: 6 € amb consumició
Idea original i direcció
Patrícia Garrido
Guió
Dani Gómez
Intèrprets
Arnau Guillén
Dani Gómez
Patrícia Garrido
Caracterització
Patrícia Garrido
Imatge gràfica
Héctor Garrido
Agraïments
Centre Cívic Baró de Viver

Un submarinista viatja a la part més profunda de l’univers, on
l’espai i el temps es distorsionen. Es creua amb la mentida i
el futur fa pudor de passat. La por colpeja un teclat en aquell
racó on no arriba la llum.
*** Únicament quan ho perdem tot, som lliures per actuar.***
I després de l’espectacle...
FEM UN PONGO PARTY?
A càrrec de Marc Fontanals
Farem un repàs de l’espectacle,
i podreu guanyar fabulosos premis.

ARTS ESCÈNIQUES

Pongo Gala
Entrega de premis del Mostra’T
Divendres 22 de desembre
a les 20.30h
Preu: Gratuït

El Mostra’T és un cicle d’exhibició en
format concurs, on sis companyies
mostraran el seu espectacle alguns
divendres entre octubre i desembre
del 2017.
Públic i jurat tindran l’oportunitat
de dir la seva a la urna del Mostra’T,
després de cada espectacle,
durant les Pongo Partys (festetes
post-funció) conduïdes per Marc
Fontanals. Finalment, el dia 22 de
desembre a la Pongo Gala, sabrem
quines són les companyies i els
espectacles guanyadors d’aquesta
nova edició, amb la presentació i
sentit de l’humor de Marc Fontanals,
durant una vetllada plena de
sorpreses on hi esteu tots convidats,
no us ho perdeu!

Tots els espectacles
són a les 20.30h. El
preu és de 6€ amb
consumició inclosa.
Abonament de 3
espectacles del
Mostra’T per 9€
sense consumició.
I després de cada
espectacle, no et
perdis la Pongo
Party. Una animació
a partir de preguntes
de l’espectacle que
hem vist.

CONVOCATÒRIES
Mostra’T

La convocatòria és anual i s’obre el mes de juny.
Dins la seva línia de suport a la creació i a les arts escèniques,
el Centre Cívic Parc Sandaru presenta aquesta convocatòria en
format concurs, amb l’objectiu d’oferir la Sala Sandaru com a
espai d’exhibició per a companyies interessades en presentar la
seva obra davant de públic i professionals del sector.
Més informació: https://salasandaru.wordpress.com/mostrat/

Docu +

Convocatòria permanent.
El Sandaru vol donar suport als creadors audiovisuals emergents
oferint-los un espai on presentar els seus documentals i projectes
audiovisuals. El Docu+ és un cicle de documentals de temàtica
social. Després de la projecció, s’obre un espai de reflexió i diàleg
entre el públic i els autors del film. Si tens un projecte i el vols
presentar al Docu+, envia la teva proposta a
info@ccparcsandaru.cat

KINÈTIC

La convocatòria és anual i s’obre el mes de setembre.
Espai obert a creadors i creadores de qualsevol disciplina escènica
que vulguin portar a terme un projecte nou. La col·laboració
entre el centre i les companyies es concreta en suport a nivell
d’espai, tècnic, de producció i gestió, i en la programació a la Sala
Sandaru de l’espectacle creat.
Més informació: https://salasandaru.wordpress.com/kinetic-17-18/

SALA SANDARU
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

La Sala Sandaru és la sala principal del Centre Cívic Parc Sandaru i
porta el nom dels refrescos de l’Organització D, empresa que tenia
les seves instal·lacions on ara hi ha el centre cívic.
SANDARU era el refresc estrella dels anys seixanta: fresc, natural,
original, per a grans, joves i nens.
La Sala Sandaru s’aferra a aquestes característiques per no perdre
mai l’autenticitat amb la qual sempre s’ha caracteritzat. En aquesta
sala s’hi realitzen tot tipus d’activitats culturals: espectacles d’arts
escèniques, concerts, conferències, presentacions, projeccions de
documentals i altres activitats.

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

