Venda d’entrades

Normativa

Online

·L’organització es reserva el dret de modificar la programació.

Teatre, dansa i arts escèniques: www.amposta.cat
Teatre familiar: www.xarxaamposta.fila12.cat

Oficina de Cultura i Festes

Carrer Palau i Quer, Casella del Mercat municipal.
De dilluns a divendres de 9.30h a 14.00h.

Taquilla

A les taquilles dels teatres corresponents; 30 minuts
abans d’iniciar l’espectacle.

Condicions de venda

L’organització no garanteix l’autenticitat de les entrades
si aquestes no s’han adquirit als punts de venda oficials.
Tota entrada trencada, esmenada o sospitosa de falsificació autoritzarà l’organització a privar l‘accés al seu portador.

Descomptes

- 10 % Club Tr3sc i Carnet Biblioteca Comarcal Sebastià
Juan Arbó.
- 20 % Carnet Jove, pensionistes, família nombrosa o monoparental, carnet d’estudiant, carnet de l’ACET (Associació d’Escoles de Teatre de Catalunya) i socis d’Òmnium
Cultural.
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Els espectacles de teatre familiar disposen únicament del descompte per socis de la Xarxa.
Les entrades comprades amb descompte s’hauran d’acreditar
amb el carnet corresponent a l’entrada dels espectacles.

·Es podrà accedir als espais 15 minuts abans de l’inici
dels espectacles.
·Es prega màxima puntualitat. Un cop començat
l’espectacle no es podrà accedir a la sala.
·No està permès fumar, beure ni menjar.
·Els aparells sonors s’han de desconnectar en el moment
d’accedir a la sala.
·No es permet cap mena d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa de l’organització.
·Es reserva el dret d’admissió als espectacles.
·L’organització es reserva el dret a introduir modificacions en aquest programa si les circumstàncies ho exigeixen.
·Les entrades no es podran canviar, ni retornar el seu import, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment.
·L’organització no es fa responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments o danys d’objectes dels portadors
durant la seva estada al teatre.
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Tom Sawyer detectiu Dissabte 28 a les 18:00h / llOC 2
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Novembre
La petita Capmany Dissabte 30 a les 18:00h / llOC 2
Desembre
Estela i la Clau Màgica Divendres 6 a les 17 i 20 h / llOC 2
La Tendresa Dissabte 14 a les 20:00h / llOC 2
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Octubre
Les coses excepcionals Diumenge 6 a les 18:00h / llOC 3
Fili Busters Dimecres 9 a les 11:00h / llOC 4
Momo o l’estranya història dels lladres del
temps Dimarts 8 a les 10 h, 12 h i 20 h / llOC 2
Transmissions Dijous 10 a les 10:00h / llOC 2
VI FESTICAM Festival internacional de Teatre i
Circ d’Amposta Del dimecres 9 al diumenge 13
L’aventura d’avorrir-se Dissabte 19 a les 18:00h / llOC 2
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Agost
Antipasti Dilluns 12 a les 18:30h / llOC 1
Diner molt negre Dimecres 14 a les 21:30h / llOC 6
American Impro History Divendres 16 a les 24:00h / llOC 5
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La Lira Ampostina
La Unió Filharmònica d’Amposta
Parc dels Xiribecs
Pavelló 1 d’Octubre
Plaça de l’Ajuntament
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TEATRE FAMILIAR

TEATRE

Dilluns 12 d’agost a les 18:30h

Dimecres 14 d’agost a les 21:30h

Antipasti A càrrec de El que ma queda de teatre

Diner molt negre A càrrec de Terra Baixa

// Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV

d’Amposta// Lloc: Pl. de l’Ajuntament d’Amposta

L’Antipasti és un curiós restaurant de carrer de menjar
italià, regentat per dos cuiners especials: el xef Marcelo
Mascarpone i el seu ajudant Pepino Pepperoni.

Què faríeu si trobéssiu una cartera amb 7 milions d’euros,
tot en bitllets usats i sense cap pista que fes saber de qui
són? La portaríeu a la policia? Fugiríeu el país?

Arribats de Napoli, la seva cuina és tot un espectacle:
cuinaran pasta i pizzes, realitzaran malabars amb plats,
màgia amb els fogons i música amb les olles. Espectacle de
màgia i circ, tot al ritme de la millor música italiana i sota
l’atenta mirada de la mamma.

«Diner molt negre» és una comèdia apta per a tots els
públics, on un pobre treballador d’un banc, que l’únic que
sap fer és actualitzar llibretes, es trobarà amb policies,
investigadors, taxistes i molts mals entesos!

Sigueu valents i reserveu taula. Buon appetito!!!

Espectable recomanat tots els públics
Entrada lliure
6

//

Durada:55’

Espectable recomanat tots els públics
Entrada lliure

//

Durada:85’
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TEATRE

TEATRE MUSICAL FAMILIAR

Divendres 16 d’agost a les 24:00h

Dissabte 28 de setembre a les 18:00h

American Impro History

Tom Sawyer detectiu

A càrrec de Improscritos// Lloc: Ext. Pavelló 1 Octubre
L’espectacle d’humor improvisat que ho està petant a
Barcelona!
La Cia Improscritos et convida a ser el guionista d’aquest
espectacle tan canalla i sobre tot divertit. 4 actors còmics
crearan històries a partir de les frases que escriu el públic
abans del show. Un show que parodiarà les típiques
històries americanes...
Un espectacle amb sabor a salsa BB’Q o el típic pastís de
pastanaga fet per la tia Molly... però sense dubte un show on
el públic no pararà de riure!!

Espectacle recomanat per a majors de 16 anys //
Preu entrades anticipades 10€
8

Durada:70’

A càrrec de Lazzigags // Lloc: La Lira Ampostina
Tom Sawyer s’acaba de comprar per correu un kit de
detectiu. Rep una invitació de la tieta Sally per a que ell
i Huck Leberry Finn vagin a passar uns dies a casa seva.
Al vapor que els porta a Mississipi abaix, coneixen a Jake
Dunlap, que s’escapa dels bandits que l’hi volen robar uns
diamants de dubtosa procedència. Tom i Huck ajuden a
Jake a escapolir-se dels seus perseguidors però finalment
els enxampen. Mentre, al poble ha desaparegut el germà
bessó de Jake que treballa a la granja del tiet de Tom , que
apareixerà mort i totes les proves apuntaran que l’assassinat
el tiet... Tom i Huck començaran a lligar caps i a investigar
per a poder demostrar l’innocència del seu tiet, descobrint
on estan els diamants i desemmascarant als assassins.
Espectable recomanat tots els públics // Durada:80’
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: wwww.xarxaamposta.fila12.cat
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TEATRE

CIRC

Diumenge 6 d’octubre a les 18:00h

Dimecres 9 d’octubre a les 11:00h

Les coses excepcionals

Fili Busters A càrrec de Mortelo & Manzani

A càrrec
de Pau Roca // Lloc: Auditori de la Unió Filhàrmonica

Lloc: Parc dels Xiribecs

Sixto Paz, de la mà d’EL TERRAT, porta a Amposta una
producció excepcional.
Tens sis anys. La mare és a l’hospital. El pare diu que ha fet
‘alguna cosa estúpida’. Li costa ser feliç. Així que comences
a fer una llista de les coses excepcionals d’aquest món.
Cadascuna de les coses que fan que la vida valgui la pena. El
gelat, les guerres d’aigua, que et deixin quedar-te mirant la
tele quan ja ha passat l’hora d’anar a dormir, el color groc,
les coses amb ratlles, les muntanyes russes, la gent quan
ensopega. La deixes al seu coixí. Saps que l’ha llegit perquè
t’ha corregit l’ortografia. La llista no triga en tenir vida
pròpia. Una comèdia sobre allò que estem disposats a fer
per aquells que estimem.
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Espectable recomanat tots els públics // Durada:60’
Preu entrades anticipades 12€ / taquilla 15€
Venda d’entrades: www.amposta.cat // Entrades no numerades

La nova i arriscada aventura en què Mortelo & Manzani
posaran en perill les seves vides i les de tot el públic que
envolti l’escenari a menys de deu metres de distància, en un
evident homenatge als temeraris de tota la vida. Els últims
reclutes de la prestigiosa «Fili Busters Daredevil Academy».
Divertidíssima proposta de circ i pallasso, amb tècniques
de circ, (funambulisme) i amb un aparell únic! La creació
i direcció recau sobre un dels artistes del circuit nacional
de carrer més carismàtics, el malagueny David Morales
(Capitán maravilla), i en aliança amb la productora circense
La Circoteca i el Festival Circada Sevilla.

Adreçat als alumnes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà de Primària // Durada:50’
Espectacle inclòs dins del Programa FesticAM 2019
4
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TEATRE I CIRC

Dimarts 8 d’octubre a les 10 h, 12 h i 20 h

Dijous 10 d’octubre a les 10:00h

Momo o l’estranya història dels
lladres del temps A càrrec de l’Escola de

Transmissions A càrrec dels ballarins Guille

Teatre i Circ d’Amposta// Lloc: La Lira Ampostina

En les ruïnes d’un amfiteatre, fora d’una ciutat sense nom,
viu una nena òrfena anomenada Momo, que posseeix una
habilitat extraordinària: saber escoltar. Sí, si. Escolta d’una
manera tan especial que els que parlen amb ella, sense
saber com, troben la resposta als seus problemes. Fins i tot,
allí on viu, la frase «Ves a parlar amb Momo» s’ha convertit
en un proverbi. Tot sembla anar força bé... fins que arriben
els Homes Grisos i la seva sinistra influència afecta tota la
ciutat. La vida es converteix en estèril, es deixa de fer tot el
que es considera perdre el temps, com l’art, la imaginació
o fins i tot dormir. Una terrible dictadura del temps que
comença a ofegar la vida de tots.
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DANSA

Adreçat als alumnes de Cicle Superior i Primer Cicle d’ESO / Durada:50’
Passi de les 20:00h: entrada lliure fins omplir aforament
Espectacle inclòs dins del Programa FesticAM 2019

Vidal-Ribas i Javi Casado // Lloc: La Lira Ampostina

Amposta ha entrat a formar part del programa FEM DANSA
de la Generalitat de Catalunya, liderat per l’Associació de
Professionals de Dansa de Catalunya (ApdC).
Transmissions és una conferència-espectacle que combina
música, vídeo, fotografia, paraula i moviment en viu
per comprendre les danses urbanes en totes les seves
dimensions: on, quan i per què es van generar aquestes
formes d’expressió? Com es continuen desenvolupant avui
dia?. Transmissions ofereix l’oportunitat de submergir-se en
el context original de les danses urbanes per comprendre
el seu present i visibilitzar el seu potencial com a eina de
regeneració social, política i artística.
Tallers a les 17:00 h i a les 18:00 h
Adreçat als alumnes de Segon Cicle d’ESO, Batxillerat i d’escoles de dansa i
ball / + 14 anys / Inscripció gratuïta als tallers a: cultura@amposta.cat
Espectacle inclòs dins del Programa FesticAM 2019
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TEATRE, CIRC I ARTS DE CARRER

Del dimecres 9 al diumenge 13 d’octubre

Dissabte 19 d’octubre a les 18:00h

VI FESTICAM

L’aventura d’avorrir-se

Festival internacional
de Teatre i Circ d’Amposta
Lloc: carrers, places i teatres de la ciutat

El FestiCam és el festival d’arts escèniques de la capital
del Montsià. Els carrers d’Amposta s’ompliran novament
d’espectacles en aquesta sisena edició: teatre, circ, danses
urbanes, animacions i instal·lacions de carrer, tallers, etc.,
amb la participació de companyies catalanes amb gran projecció i d’altres internacionals.
L’espectacle de cloenda de la VI edició serà «EH-MAN-HÉ: La mecánica del
alma», de la Companyia Zero en Conducta, que tindrà lloc el diumenge 13
d’octubre a les 19:00h, a La Lira Ampostina (edat recomanada: majors de 7
anys). Estrenat a la Fira de Titelles de Lleida 2019, ha obtingut els següents
reconeixements: Dracs d’or a la millor interpretació, i dracs d’or del millor
jurat juvenil i del jurat internacional.
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TEATRE FAMILIAR

Diumenge 13 a les 19:00h
Espectable de cloenda amb entrada lliure fins omplir aforament
+ info a: www.etca.cat/festicam i www.amposta.cat

A càrrec de
la Cia. Estaquirot Teatre // Lloc: La Lira Ampostina
La Rita és una nena que tot i tenir moltes joguines, sempre
s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa de l’àvia,
amb un simple aneguet de goma comença una aventura
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món dels colors,
descobrint personatges sorprenents...
I ara sempre vol anar a casa l’àvia per avorrir-se una
estoneta!
Aquest espectacle pretén motivar la creativitat dels nens i
les nenes així com reflexionar sobre la gestió del temps i la
quantitat de joguines i regals que tenen a casa.

Espectable recomanat per a majors de 3 anys //
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: wwww.xarxaamposta.fila12.cat

Durada: 50’
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TEATRE FAMILIAR

TEATRE MUSICAL FAMILIAR

Dissabte 30 de novembre a les 18:00h

Divendres 6 de desembre a les 17 i 20 h

La petita Capmany

Estela i la Clau Màgica

A càrrec de la Cia.
Tanaka Teatre // Lloc: La Lira Ampostina

A càrrec del
Grup de teatre Terra Baixa // Lloc: La Lira Ampostina

La Maria Aurèlia no entén la feina del seu pare. Aviat
descobrirà que el món que coneix està en perill: tot pot
desaparèixer.

Malèfica ha robat el llibre dels mil noms. Peter Pan,
amb l’ajuda dels seus amics, viatjarà fins al món real per
aconseguir que l’Estela els ajudi a recuperar la màgia.

Acompanyada d’en Patufet, entrarà a un univers on
personatges del folklore català l’ajudaran a lluitar contra
l’oblit, a descobrir-se a si mateixa i i 20 a millorar la relació
amb el seu pare.

L’Estela la clau per restablir els seus noms? Deixeu volar la
vostra de les aventures dels personatges més carismàtics de
la vostra infància! Un teatre musical amb veus en directe ple
de moments inoblidables.

Un viatge tendre i divertit a través de les tradicions populars
per viure una aventura fantàstica i emocionant.
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Espectable recomanat per a majors de 6 anys //
Preu entrades 7€ / socis 6€
Venda entrades: wwww.xarxaamposta.fila12.cat

Durada: 50’

Espectable recomanat tots els públics // Durada:75’
Preu entrades anticipades 6 € / taquilla 7 €
Venda entrades: www.amposta.cat
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TEATRE

Dissabte 14 de desembre a les 20:00h

Organitza:

La Tendresa

D’Alfredo Sanzol // Lloc: La Lira Ampostina
T de Teatre i Dagoll Dagom coprodueixen la versió catalana.
Narra la història d’una reina una mica maga i les seves
dues filles, que viatgen en l’Armada Invencible, obligades
per Felip II a casar-se en matrimonis de conveniència amb
nobles anglesos després d’haver envaït Anglaterra. La reina
Maragda odia els homes perquè sempre li han condicionat
la vida i li han robat llibertat, així que no està disposada a
permetre que les seves filles tinguin el mateix destí que ella.
Quan l’Armada passa a prop d’una illa que la reina considera
deserta, provoca una gran tempesta que enfonsa el vaixell
on viatgen. El seu pla és quedar-se a viure en aquesta illa
amb les seves filles per no haver de tornar a veure mai més
cap home. El problema és que escullen una illa on des de fa
vint anys hi viu un llenyataire amb els seus dos fills.
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Espectable recomanat per a majors de 8 anys //
Preu entrades 20€
Venda entrades: www.amposta.cat

Durada:110’

Col·labora:

Disseny: Ajuntament d’Amposta / A. Merín / DL: T 126-2019

