
LA BIBLIOMUSICINETECA us recomana aquest cap de 
semana (12 i 13 de gener)

ESPECTACLES FAMILIARS :

     

La Camisa de l´Home Feliç, de la companyia Zum Zum Teatre.

Un dels millors espectacles de l´any passat, guanyador de dos premis al 
Festival Europeo de Teatro para Niños y Jovenes-Feten.

     Dos actors, una magnífica utilització de l´espai escènic, un imaginatiu joc
     amb els audiovisuals, un intel.ligent homenatge al “Esperant a Godot” de 
     Samuel Beckett. Tota una lliçó de bon teatre. 
     Molt recomanable a partir de 6 anys. No us el perdeu.
     Al Teatre Poliorama de Barcelona. Diumenges de gener a les 12.30 hores.
     Per saber-ne més i veure imatges : www.zumzumteatre.info i
     www.viuelteatre.com.

                 

http://www.viuelteatre.com/
http://www.zumzumteatre.info/


Un bosc de cames, de la Companyia Taat-Farrès Brothers. Torna el magnífic
     i imaginatiu espectacle en el que titelles gegants i actors recreen les sensa-
     cions d´una nena petita que es perd un dia al metro.
     Molt recomanable a partir de 3 anys. 
     Teatre Lliure-Montjuïc. Dissabtes a les 17.30 hores. Diumenges a les 12
     hores. Per saber-ne més i veure imatges : www.farresbrothers.com i 
     www.teatrelliure.com

Dragoncio, amb l´excel.lent companyia aragonesa Los Titiriteros de Binefar.
    Cómicos de la legua, titelles, música i ocasió de veure en escèna a una de
    les millors i més veteranes companyies de l´estat espanyol que treballen 
    Indistintament en català i castellà.
    Molt recomenable a partir de 3 anys. No us els perdeu.
    Sols dissabtes 13 i 20, a les 18 hores i diumenges, 14 i 21, a les 12 hores.
    Al Sant Andreu Teatre de Barcelona.
    Per saber-ne més i veure imatges : www.titiriteros.com i
    www.bcn.cat/santandreuteatre
 

http://www.bcn.cat/santandreuteatre
http://www.titiriteros.com/
http://www.teatrelliure.com/
http://www.farresbrothers.com/


TEATRE PER ADULTS:

Vostè ja ho entendrà, amb Carme Sansa (Premi Nacional de Teatre 2012)
Últims dies per poder veure en acció a aquesta extraordinaria actriu 
interpretant a Eurídice en el bellísim text-monòleg del dramaturg Claudio 
Magris i dirigida per Xavier Albertí. 
Al Teatre Tantarantana. Dilluns i dimarts a les 20.30 hores, prorrogat fins final 
de mes. Més informació i imatges : www.tantarantana.com

Sergi Dantí

Divendres 18 de gener de 2013, a les 22 hores al BAR “SANTA FE”, Wellington 
17, Barcelona.

Segona trobada al “SANTA FE”. Un racó brasiler al centre històric de 
Barcelona.

Esperem que sigui tan bonic com el primer!... Música, Humor, alegria catalana i 
música brasilera. Poesia i Samba, i una bufona nit, càlida i degustant les 
excel·lents "tapes" do Brasil, meravellosament confeccionades. Les més belles 
cançons brasileres. Homenatge al pare del Samba, DORIVAL CAYMMI i 
moltíssimes sorpreses. Segundo concerto!! 
www.sergiodanti.com

http://www.sergiodanti.com/
http://www.tantarantana.com/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2467572046209&set=a.1593194867326.2078865.1159536678&type=1


DVD d´EL RETAULE DEL FLAUTISTE

L´excel.lent  versió  televisiva  d´El  Retaule del  Flautiste,  dirigida  per  Ricard 
Reguant i interpretada per Joan Pera, Carles Canut, Gisela, Enric Serra i un 
bon  nombre  d´excel.lents  actors  i  ballerins  de  l´escèna  catalana  i  rodada 
integrament al Poble Espanyol i a la població de Rupit, es podrà adquirir amb el 
diari Ara, aquest diumenge dia 13.
Dilluns la varem gaudir a TV3, diumenge la podreu tenir a casa.
Una excel.lent obra de teatre, un petit clàssic que segueix tan actual com quan 
va ser escrita i estrenada fa 40 anys (Teatre Capsa, companyia Pau Garsaball),  
una cuidada i molt encertada versió en clau de musical..... 



I pels nostàlgics.......

     EL DISC DEL MUNTATGE DEL TEATRE CAPSA

Aquest  disc  és  una  sàtira  sobre  la  corrupció  política  i  les  contradiccions 

humanes, amanida amb cançons i regada amb bons rajolins d’ironia, llesta per 

a ser servida en qualsevol època de l’any o de la història, tan vàlida ara com fa 

més de trenta anys. De Jordi i Teixidor i Carles Berga, amb Pau Garsaball i la 

col·laboració de Núria Feliu i Isidre Sola.

Este  disco  es  una  sátira  sobre  la  corrupción  política  y  las  contradicciones 

humanas, aderezada con canciones y regada con buenas dosis de ironia, lista 

para ser servida en cualquier época del año o de la historia, tan válida ahora 

como hace  más  de  treinta  años.  De  Jordi  Teixidor  y  Carles  Berga  con Pau 

Garsaball y la colaboración de Núria Feliu y Isidre Sola.

Hispavox HHS 11-237

Cara A  Cara B

Música per compartir http://orio47musica.blogspot.com.es
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