Centre Cívic Parc Sandaru

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
SALA SANDARU
PRIMAVERA 2017

Abril
Maig
Juny
Juliol
2017

ABRIL
Divendres 7 · 20.30 h · Hamaques Rolando de Marco i Sabina Witt (ARG)
Dimarts 18 · 20 h · Escènic Indòmita
Divendres 21 · 20.30 h · Kinètic No et diré el que vols sentir
Dilluns 24 · 19 h · Fòrum Cinema Hermosa Joventud
Dimecres 26 · 20 h · Flamenc Conferència a càrrec de Norberto Torres
Dijous 27 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de guitarra

MÚSICA
(P)
(P)
(P)
(G)
(G)
(D)

MAIG
Dijous 4 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de cante i guitarra
Dissabte 6 · 19 h · Escènic Pàgines en construcció
Dimecres 10 · 20 h · Escènic Assaig Obert Xarnegos
Diumenge 14 · 18 h · BARRI BROSSA La clau de la clau. Mestres Quadreny

(P)

Dilluns 15 · 19 h · Fòrum Cinema Gràcies patró!
Dimecres 17 · 20 h · En Concert New Tango Project
Dijous 18 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de cante i guitarra
Divendres 19 · 20.30 h · Hamaques Quintet Dequera! (ARG)
Dimecres 31 · 20.30 h · Sandaru va al teatre Els tres aniveraris

(G)

Hamaques
Rolando de Marco i Sabina Witt (ARG)
Emmarcat en el Festival Barnasants
Divendres 7 d’abril
a les 20.30 h
Preu: 10 €

(G)
(G)
(G)

(P)
(D)
(P)
(P)

JUNY
Dijous 8 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de cante i guitarra
Divendres 9 · 20.30 h · Hamaques Los Baxin (MEX)
Dilluns 12 · 19 h · Fòrum Cinema In the same boat
Dijous 15 · 20 h · Dijous Flamencs Conferència
Divendres 16 · 20.30 h · Escènic Drink my milk
Dijous 22 · 20 h · Dijous Flamencs Conferència

(D)
(P)
(G)
(G)
(P)
(G)

JULIOL
Dissabte 1 · 20 h · Mostrem “La Nit més llarga”
Divendres 7 · 20.30 h · Hamaques MJC Trio

(P)

Rolando De Marco presenta el seu nou disc ‘A la noche
iluminada’. Aquest cantautor argentí pertany a la família de
músics que té cura del format cançó amb compromís poètic
i a l’hora desenvolupa un refinat i complex treball guitarrístic.
Aquest equilibri es manté en un diàleg fèrtil amb la tradició
cantora llatinoamericana, des d’una estètica pròpia, plena de
subtileses i reflexions.

(P)

Llegenda
(P) Pagament
(D) Pagament / Gratuït per soci SFB el Dorado
(G) Gratuït

Organitza Casa Amèrica Catalunya

ARTS ESCÈNIQUES

ARTS ESCÈNIQUES

Kinètic presenta
No et diré el que vols sentir
de la Cia. La Guatlla produccions

Escènic presenta
Indòmita de Col.lectiu Lílith
(teatre performàtic)

(teatre de text)

Dimarts 18 d’abril
a les 20 h
Preu: 5 €

Indòmita és una reflexió crítica,
àcida, còmica i personal al voltant
de la situació actual del gènere
femení a la nostra societat
occidental. El públic és el testimoni
d’un judici oníric en el qual es
condemna la dona actual: aquella
que es vol alliberada, transgressora.
Aquella dona que oblida les
dietes, apaga la televisió i deixa el
maquillatge arraconat a l’armariet
del lavabo.

Divendres 21 d’abril
a les 20.30 h
Preu: 5 €

Actriu i ballarina
Mireia Pascual
Actriu i cantant
Marta Pastor
Laura Ugarte
Direcció i dramatúrgia
Creació col·lectiva
Suport audiovisual
Aida Pascual
Suport documental
Mercè Borràs

En Tomàs col·lecciona desenganys
amorosos. Després de cada
fracàs sentimental s’enamora
d’una dona ben diferent a la seva
parella anterior, convençut que
així no ensopegarà dos cops amb
la mateixa pedra. Prova sort amb
dones de caràcters i personalitats
antagòniques, però les seves
relacions sempre acaben com el
rosari de l’Aurora. Què deu fer
malament?

Autora
Helena Codorniu
Director
Gerard Nicasi
Intèrprets
Xavi Álvarez
Padi Padilla
Anna Prats
Escenografia i vestuari
Helena Torres
Comunicació
Anna Brullet

DOCUMENTAL

MÚSICA

Fòrum Cinema presenta
Hermosa Joventud

i debat posterior sobre la precarietat laboral

Flamenc
Conferència a càrrec
de Norberto Torres

Dilluns 24 d’abril
a les 19 h
Preu: Gratuït

Dimecres 26 d’abril
a les 20 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 nova proposta del Fòrum Veïnal del Treball i la
Cultura per desenvolupar aquests dos temes: Cultura. Treball.
En aquesta ocasió parlarem de la precarietat laboral amb la
participació de Telemàrqueting.

Norberto Torres Cortés és un investigador, escriptor i
flamencòleg nascut a Saint-Fons, Lió, França, el 1960. És un
dels millors experts sobre guitarra flamenca a Espanya. És
Filòleg i Doctor en Ciències Socials i Humanes. Va rebre el
Premi d’Investigació per part del Ministeri de Cultura.
La seva conferència “Juan Habichuela, La elegancia del toque
para acompañar” versarà sobre els antecedents històrics de la
guitarra granadina i les peculiaritats i sofisticacions tècniques
d’aquest so pulcre.

Organitzador de l’activitat: Fòrum Veïnal amb col·laboració de l’AVV del Parc
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

MÚSICA

MÚSICA

Dijous Flamencs
Concert de guitarra a càrrec
de Miguel Ochando

Dijous Flamencs
Concert de cante i guitarra a càrrec de
Gabriel de la Tomasa i Juan Carmona

Dijous 27 d’abril
a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

Dijous 4 de maig
a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

Miguel Ochando. (Granada, 1965) pot ser que sigui, després
de Pepe Habichuela, l’intèrpret actual més significatiu i
representatiu de la guitarra granadina. En el seu toc concorre
amb brillantor i naturalitat les dues modalitats; la del repertori
clàssic en versió solista i la pròpia d’acompanyament al cant.
En la seva música s’aprecia la influència de Juan Habichuela
per l’admiració recíproca que tots dos sentien.

Juan Carmona Amaya, Camborio (Granada 1960) fill de Juan
Habichuela, va debutar amb 14 anys al costat del seu oncle
Pepe Habichuela. Va treballar com a guitarrista en el quadre
del Tablao Los Canasteros, allà es va trobar amb José Soto,
Sorderita i al costat de Ray Heredia van fundar a mitjans dels
vuitanta, el grup Ketama. Durant els 20 anys de vida, Ketama
va gravar 16 discos collint grans èxits en el panorama musical
espanyol fins a la seva dissolució l’any 2004.

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic presenta
PÀGINES EN CONSTRUCCIÓ
de la Cia. Secret de Sumari

Treball a partir d’improvisacions
Dissabte 6 de maig
a les 19 h
Preu: Gratuït

Una ciutat. Un barri. Un carrer. Un banc. I des de l’oasi urbà
que és aquest banc, unes noies jugant a imaginar vides dels
adults que omplen i habiten l’edifici que tenen davant seu.
Aquestes vides imaginades, quotidianes, simples, màgiques,
realistes i a l’hora, impossibles, són les que la companyia de
teatre amateur “Secret de Sumari”, creada entre les parets
d’aquest altre edifici viu que és el Centre Cívic Parc Sandaru,
ens volen mostrar. Són petits moments, petites històries,
pàgines en blanc que es van omplint amb el dia a dia i que,
com la pròpia companyia, encara estan en construcció. Us
obrim les portes. Sigueu benvinguts.

ARTS ESCÈNIQUES

Escènic Assaig Obert
XARNEGOS
de la Cia. Pentateatre
Dimecres 10 de maig
a les 20 h
Preu: Gratuït

El Manolo és taxista jubilat,
procedent d’Extremadura, i fa
40 anys que viu a Catalunya,
concretament a L’Hospitalet de
Llobregat. La Marisa, la seva filla,
està molt preocupada per ell. Per
aquest motiu, decideix portar-lo,
contra la voluntat del pare, a unes
sessions de Psicodrama perquè
tractin el seu problema. La Marisa
creu que el seu pare s’està tornant
boig perquè diu que se sent català.

Text i Direcció
Marc González de la Varga
Intèrprets
Camilo Garcia
Roser Batalla
Alzira Gómez
Marta Arán
Albert Eguiazábal

ARTS ESCÈNIQUES

DOCUMENTAL

BARRI BROSSA
La clau de la clau. Mestres Quadreny

Concert i accions musicals basades en obres i conceptes de Josep Maria Mestres Quadreny
Diumenge 14 de maig
a les 18 h
Preu: Gratuït

Fòrum Cinema presenta
Gràcies patró! comèdia documental i debat posterior sobre les pensions amb Miren Etxebarreta
Dilluns 15 de maig
a les 19 h
Preu: Gratuït

BARRI BROSSA és
un projecte cultural
que compta amb un
recorregut, una trobada
cultural i diversa al
voltant de la figura de
Joan Brossa.
La clau de la clau.
Mestres Quadreny
Col·lectiu Free’t
Direcció: Arnau Millà

Seleccionem obres de diferent instrumentació del Compositor,
i n’estudiem la possibilitat d’enllaç a través de la improvisació
basada en el seu material sonor i conceptual. El moviment i
l’acció son tractats com a elements musicals dins d’aquestes
improvisacions i en les mateixes obres del Mestres Quadreny.
El resultat de la investigació es presenta en format de
performance interdisciplinar (músics, ballarins, actors i artistes
visuals) amb material sonor, accions escèniques i tractament
del moviment, combinant el material del compositor amb
material propi creat en viu a través de la improvisació dirigida.
Projecte en col·laboració amb La Seca Espai Brossa

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 nova proposta del Fòrum Veïnal del Treball i la
Cultura per desenvolupar aquests dos temes: Cultura. Treball.
En aquesta ocasió parlarem de les pensions amb la participació
de Miren Etxebarreta.
Organitzador de l’activitat: Fòrum Veïnal amb col·laboració de l’AVV del Parc

MÚSICA

En Concert presenta
New Tango Project
Dimecres 17 de maig
a les 20 h
Preu: 10 €

Guido Di Blasi NTP (New Tango Project), és Tango i és Jazz,
barrejat amb una mica de Rock.
Com a resultat d’aquesta fusió, el grup adquireix identitat
pròpia, a través d’una sonoritat moderna que a l’hora no
s’allunya de l’essència musical dels gèneres que inspiren la
seva música.
Amb una formació “atípica”, el grup revisa els orígens del
tango des d’una altra perspectiva, més fresca i renovadora, en
combinació amb el Jazz, una corrent que des dels seus inicis
ha estat capaç d’absorbir i assimilar multiplicitat de tècniques
musicals i estilístiques existents en la música d’altres gèneres.

MÚSICA

Dijous Flamencs
Concert de cante i guitarra a càrrec de Jose
Enrique Morente i Juan Habichuela “Nieto”
Dijous 18 de maig
a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

L’última aparició escènica de Juan Habichuela va ocórrer al
maig de 2007 al Festival de Nou Barris en l’espectacle Tres
Generaciones de Habichuelas, protagonitzats per Juan, el seu
fill Joan Carmona, fundador de Ketama, el seu nét Juanito,
Pitingo i José Enrique Morente que llavors tenia 16 anys i feia
el seu debut en un escenari de Barcelona. Ni tan sols es va
anunciar prèviament la seva presència per evitar una pressió
sobrevinguda a la seva intervenció. Els “veterans” van donar
suport, aclamant a l jove Morente quan cantava per bulerías
amb el toc del nét de Juan.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

MÚSICA

Hamaques
Quinteto Dequera! (ARG)
Divendres 19 de maig
a les 20.30 h
Preu: 5 €

El Quinteto Dequera! neix amb l’objectiu d’explorar les últimes
composicions per a Quintet gravades per Astor Piazzolla
(en els discos La Camorra, 1989 i Tango Zero Hour, 1986).
Un repertori format per obres com la suite de la Camorra,
Fugata, Milonga del Ángel, Mumuki, Adios Nonino i Milonga
loca, entre d’altres. Les composicions tenen les referències
rítmiques i interpretatives del tango, les influències
harmòniques i sonores dels compositors contemporanis i
clàssics, així com la participació d’elements del jazz. En les
últimes gravacions, Piazzolla sintetitza tots els elements
portant l’esperit del tango a nous horitzons sonors.

ARTS ESCÈNIQUES

Sandaru va al teatre!
Anem a la Villarroel
“Els tres aniveraris” Direcció Jordi Prat i Coll
Dimecres 31 de maig
a les 19.30 h (espectacle 20.30 h)
Preu especial Sandaru: 10 € (entrades limitades)

La Irina celebra el seu aniversari. Havia planejat una gran festa
amb música, ball i molts convidats. Però la Irina s’avorreix.
Els pocs convidats que han vingut estan asseguts a terra
desganats i el seu germà Andrei ha vingut amb una nova
parella, embarassada.
La festa d’aniversari fracassa també els dos anys següents
a causa d’un nou embaràs, una aventura amorosa, intents
de suïcidi, deutes, manca de feina i perspectives vitals. I la
solidaritat entre les tres germanes es posa a prova.
Cal reserva prèvia via info@ccparcsandaru.cat abans del 26 de maig

Organitza Casa Amèrica Catalunya

MÚSICA

Dijous Flamencs
Concert de cante i guitarra

Amb Pepe Habichuela, Jorge Pardo i Bandolero
Dijous 8 de juny
a les 20 h
Preu: 10 € (gratuït per socis El Dorado)

José Antonio Carmona, Pepe Habichuela, Granada 1944.
És un dels grans guitarristes actuals del flamenc. La seva
extraordinària trajectòria com a acompanyant al cant va
començar als vint anys quan va arribar a Madrid per cobrir,
a Torres Bermeja, al seu germà Juan, llavors de gira pels
EUA. Després va acompanyar a tots els grans; Marchena,
Valderrama, Juan Varea, Camarón, Morente, Carmen Linares.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

MÚSICA

Hamaques
Los Baxin (MEX)
Divendres 9 de juny
a les 20.30 h
Preu: 5 €

Los Baxin a més de músics són també pagesos que des de fa
molts anys es dediquen al camp, la construcció i la costura. Els
germans Baxin mai han deixat de treballar la terra per poder
subsistir i al mateix temps han desenvolupat una manera molt
particular de preservar la música i la festa del Son Jarocho.

Organitza Casa Amèrica Catalunya

DOCUMENTAL

Fòrum Cinema presenta
In the same boat

I debat posterior amb la qüestió “adéu al treball?” amb els
convidats Rudy Gnutti (director In The Same Boat) i Daniel
Raventós (especialista en Renda Bàsica)

Dilluns 12 de juny
a les 19 h
Preu: Gratuït

MÚSICA

Dijous Flamencs
Conferència a càrrec
de Jose Manuel Gamboa
Dijous 15 de juny
a les 20 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 nova proposta del Fòrum Veïnal del Treball i la
Cultura per desenvolupar aquests dos temes: Cultura. Treball.
En aquesta ocasió pel debat llançarem la qüestió “adéu al
treball?” i comptarem com a convidats amb Rudy Gnutti
(director In The Same Boat) i Daniel Raventós (especialista en
Renda Bàsica).
Organitzador de l’activitat: Fòrum Veïnal amb col·laboració de l’AVV del Parc

José Manuel Gamboa, (1959) escriptor, periodista, productor
de discos, documentalista per a programes de televisió, crític
musical en nombroses revistes especialitzades, pot dir-se que
cobreix totes les parcel·les que tenen a veure amb la difusió
del flamenc.
Forma part al costat de Pedro G. Romero i José Luis Ortiz
Nuevo del consell editor de la PIE flamenca, Plataforma
Independent d’Estudis flamencs i Contemporanis que promou
la UNIA.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

MÚSICA

Escènic presenta
Drink my milk
de Cia. Georgette and Miss Wolf
Divendres 16 de juny
a les 20.30 h
Preu: 5 €

Davant d’una societat basada en el
simulacre i la superficialitat, construïda
sota la mirada masculina i patriarcal,
i on impera un sentiment global
d’insatisfacció, la Mònica i la Marina
s’uneixen per lluitar contra aquesta
intempèrie emocional del segle XXI.
Drink my milk és una rebel·lió contra
les normes imposades, una voluntat de
trobar nous codis que ens representin,
l’afany d’inventar-se les pròpies
regles i esdevenir persones obertes al
pensament propi.

Direcció i dramatúrgia
Georgette and Miss Wolf
Interpretació
Mònica Barrio
Marina Congost
Espai
Georgette and Miss Wolf
Il·luminació
Víctor Peralta

Dijous Flamencs
Conferència a càrrec d’Ortiz Nuevo
Dijous 22 de juny
a les 20 h
Preu: Gratuït

José Luis Ortiz Nuevo. Archidona (Málaga), 1947, poeta,
escriptor i actor. Entre 1975 i 1987 va recopilar i va publicar,
a partir de les veus originals, les memòries de Pepe el de la
Matrona, Pericón de Cadiz, Tio Gregorio Borrico de Jerez,
Enrique el Cojo i Tia Anica la Periñaca. Testimonis vius d’una
venturosa època de la qual els artistes guardaven memòria.
El 1980, com a regidor de cultura del primer ajuntament
democràtic de la ciutat, va fundar la Bienal de Flamenco de
Sevilla que ell mateix va dirigir durant 15 anys. També durant
l’estiu de 2007 va crear i va dirigir la Bienal de Málaga d’aquest
any. Tot un esdeveniment flamenc que va inundar la província
d’espectacles suggerents.
Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

ARTS ESCÈNIQUES

MÚSICA

LA NIT MÉS LLARGA

Hamaques
MJC Trio

Divendres 31 de juny a les 23.59 h

Divendres 7 de juliol
a les 20.30 h
Preu: 5 €

Tota una nit de Creació Teatral Jove i Contemporània

LA NIT MÉS LLARGA és un WORKSHOP TEATRAL NOCTURN
pensat per a joves amants del teatre d’entre 16 i 25 anys
que vulguin aprendre a prop de grans cracks de l’escena
contemporània catalana. El divendres 31 de juny a les 23.59h
i fins a les 6h de la matinada els joves inscrits aprendran
a coordinar-se contra rellotge com a actors, directors i
dramaturgs per a crear i assajar una peça teatral. Acompanyats
de tres grans noms de les arts escèniques del territori que
els assessoraran per a treure el màxim profit de la nit. Les
creacions es treballaran en espais no convencionals per tot
l’edifici del Centre Cívic Parc Sandaru.
Més informació i inscripcions a info@ccparcsandaru.cat

MOSTREM “LA NIT MÉS LLARGA”
Presentació de l’espectacle creat pels
participants de La nit més llarga
Dissabte 1 de juliol
a les 20 h
Preu: 3 €

Piano, bandeoneón i vents són els instruments amb què el trio
MJC (Martínez-Jaurena-Ciavattini) ha arribat a ser considerat
per la premsa argentina com un dels renovadors de la música
popular del seu país.
El trio MJC debuta a 2006 al Festival de Folklore de Cosquín
amb una visió personal de la tradició transiten un ampli
espectre sonor que va des del tango al folklore argentí, amb
influències del jazz i la música clàssica. A més del format
de trio són creadors d’un projecte simfònic, amb obres i
orquestracions pròpies portades al format de trio solista amb
banda simfònica.
Organitza Casa Amèrica Catalunya

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-16-17/

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

