
Incendis, una de les grans apostes de la temporada.
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Quines són les principals novetats de la temporada cultural
de Sabadell?

Incendis i Joan Pera, principals referents al teatre.

UiU Promotors porta Els Amics de les Arts.

Aquesta setmana s’ha presentat la temporada cultural de tardor i hivern que
organitza l’ajuntament de Sabadell i altres entitats als equipaments
municipals. L’obra de teatre Incendis, l’humor de Joan Pera, la Simfònica
amb Comediants i el Ludwin Trio són algunes de les novetats. Aquí
repassem la resta.

En total, són 17 propostes a les que cal afegir les que fan alt res equipaments culturals de la ciutat ,
com el teatre del Sol, laSala, el Sant Vicenç, l’Àgora o el Ciervo, sales com Seatt le, locals com Wild
Geese o Jam Session. En def init iva, una part  important del que ofereix culturalment Sabadell.
També falta conéixer l’oferta de l’Estruch, que es farà pública la setmana vinent.

Teatre

L’obra Incendis, que va sorprendre Barcelona la temporada passada, arribarà al Principal el 20
d’octubre. La història d’una jove libanesa que lluita contra el destí que li ha estat  imposat. Amb
Julio Manrique i Clara Segura interpretant, va causar sensació la temporada teatral.

El 4 de novembre, al
Principal, Joan Pera
representa Capri. 12
anys després de la
mort  de l’humorista
Joan Capri, Pera reviu
algun dels seus
monòlegs més
famosos.

Les bombolles de
Pep Bou arriben l’11
de novembre al
Teatre La Faràndula
amb Rebufaplanetes.
Aigua, sabó,
imaginació, creat ivitat
i molt  of ici han fet  de
Bou un referent a
nivell internacional.
Arriba a Sabadell
rememorant el seu
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Una imatge de Blancaneus a Sabadell. Font: Ràdio Sabadell

primer espectacle de forma actualitzada.

Mercè Sampietro i Eduard Iniesta porten 9 maletes el 2 de desembre al Principal. Unes maletes
plenes de lletres de Gandhi, Marylin, Freud i alt res personatges històrics.

Els Amics de les Arts

Després de l’èxit  del concert  d’Albert  Pla fa uns mesos, UiU Promotors torna a la càrrega, ara amb
Els amics de les Arts, presentant Espècies per Catalogar. Serà el 9 de novembre, i un dels plats
forts de la temporada cultural. El tercer disc de la banda, més madur i ref lexiu, està tenint  bones
crít iques i segueix l’idili amb el públic. El concert  es farà amb la Bed & Banda.

Programació infantil

La programació infant il es divideix en dues apostes. En primer lloc, la Blancaneus que farà La
Joventut  de la Faràndula els 29 i 30 de setembre i 6 i  d’octubre. La versió afegeix tocs d’humor
per revisitar el clàssic dels germans Grimm. Es compta amb la part icipació de l’escola de dansa
Bots per a les coreograf ies.

D’alt ra banda, pels
volts de Nadal no hi
faltaran Els
Pastorets, que es
representaran els 22,
23, 26 i 30 de
desembre i el 1, 6, 12
i 13 de gener a La
Faràndula. Més d’un
centenar de
persones treballant
per la funció des de
fa més de 60 anys.

Música de
cambra

El Principal serà
l’escenari del cicle de
música de Cambra,
que organitza
Joventuts Musicals,
amb tres cites. La
primera, el 26
d’octubre, amb el Quartet  Gerhard, guanyadors del primer premi del concurs internacional Paper de
Música de Capellades 2011. El 16 de novembre serà el torn de Ludwig Trio, el primer grup resident
de Joventuts Musicals. Durant la seva estada, interpretaran però també formaran, perquè faran
classes al conservatori de Música de la ciutat . Finalment, el 14 de desembre el pianista Michael
Andres Haeringer farà un concert .
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Música simfònica

L’Orquestra Simfònica del Vallès porta Fauré: Rèquiem de llums el 23 de novembre. Ho fan al
costat  de Comediants, que aporten la seva creat ivitat  i també amb el Cor de Cambra del Palau de
la Música.

El 29 i 30 de desembre faran el Fest ival de Valsos i Danses, amb música de la dinast ia Strauss,
convidant a l’opt imisme.

Òpera i sarsuela

El 31 d’octubre, i 2 i 4 de novembre, Tosca de Puccini es representa a La Faràndula. El 30 de
novembre i 2 de desembre, en canvi, serà el torn per l’Homenatge a la Sarsuela.

Música de cobla

Com amb la programació infant il, hi haurà dues propostes. Per un costat , Els Colors de la Música,
el 28 de setembre. Protagonitzat  per la Cobla Simfònica Catalana. D’alt ra banda, un clàssic com
el concert  de Sant Esteve, que serà el 16 de desembre, amb la Cobla Jovenívola i l’Esbart
Sabadell Dansaire.

Nou sistema de venda d’entrades

Aquesta temporada també s’estrena un nou sistema de venda d’entrades per la temporada
cultural. Es podran comprar a t ravés d’internet a l’adreça www.sabadell.cat /cultura i no comportarà
cap despesa afegida. També es mantenen els canals habituals: les taquilles del Principal i, tot  i que
no en tots els casos, El Corte Inglés.

cultura, Els Amics de les Arts, Joan Carles Sánchez, Joventut  de la Faràndula, Joventuts Musicals,
portada

Sobre Redacció iSabadell és un nou mit jà de comunicació que vol fer bon periodisme local a la
ciutat  de Sabadell. Si t 'agrada escriure i vols col·laborar, posa't  amb contacte amb nosalt res.
T'ajudarem a fer de les teves informacions notícies. Veure tots els art icles de Redacció →
Subscripció a iSabadell Una alt ra opció per seguir-nos: les xarxes socials.
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