60
min

Diumenge 1 de gener, a les 19 h

Dissabte 11 de febrer, a les 12 h

Concert de Cap d’Any

Concert d’hivern de l’Escola
Municipal de Música del Masnou

JOCEM
Les festes de Nadal i Cap d’Any són unes dates molt assenyalades a la nostra cultura, on la
música té un paper rellevant. Tant és així que existeix un ample repertori que inclou des de
música popular (nadales) a peces de grans compositors que s’interpreten tradicionalment
en aquestes dates arreu d’Europa i del món.
En aquest concert, la Jove Orquestra de Cambra del Masnou basa el programa en els cèlebres valsos i polques típics del concert de Cap d’any de l’Orquestra Filharmònica de Viena
combinat amb nadales i animada música moderna, per oferir la música ideal per a aquests
dies tan alegres i festius.

EMUMM
Gratuït amb invitació.
Fotografia de GERARD POCH

6€

GENER - MARÇ 2017

MÚSICA

MÚSICA CLÀSSICA

Fet al Masnou

Fotografia de GERARD POCH

VENDA D’ENTRADES: Anticipada: ww.quedat.cat
Taquilla de l’Espai Escènic, una hora abans de cada espectacle. Pagament en efectiu. No s’accepten targetes.

GENER, FEBRER I MARÇ de 2017

TEATRE
CIRC

Dissabte 14 de gener, a les 20 h
Diumenge 15 de gener, a les 12 h i a les 18 h

Circ d’hivern
LACAM I COOP DE CIRC

8€
50
min

Una vegada més torna el circ d’hivern a Ca n’Humet. Aquest any, el col·lectiu LACAM dóna
la benvinguda a la cooperativa d’artistes de circ, Coop de Circ, que ens acompanyarà en
un inici d’any ple de moments emocionants per gaudir en família.
VENDA D’ENTRADES: Anticipada: ww.quedat.cat
Taquilla de l’Espai Escènic, una hora abans de cada espectacle. Pagament en efectiu. No s’accepten targetes.

Temporada estable
Espai Escènic Ca n’Humet el Masnou

Divendres 03/03/2017, a les 22 h
Dissabte 04/03/2017, a les 22 h
Diumenge 05/03/2017, a les 19 h

New order
GAT

8€
90
min

New order són tres persones, dos homes i una dona, de classe mitjana, que durant aquesta
crisi han vist com tot el que tenien se’ls ha escolat de les mans, que senten que els han pres
a la força: la feina, els diners, la dignitat, el futur.

Tres persones, dos homes i una dona, que podrien ser tu o jo; que són nosaltres i que
decideixen fer alguna cosa; que estan farts de cridar i que ningú els senti, que ningú els
escolti, que ningú els vegi.
Tres persones, dos homes i una dona, que decideixen passar a l’acció per canviar el món,
el seu, el nostre; que decideixen lluitar contra el seu enemic, sense saber-ne, equivocantse, fent-nos riure, fent-nos patir. Ells són New order, una tragicomèdia negra.
VENDA D’ENTRADES:
Taquilla de l’Espai Escènic, una hora abans de cada espectacle. Pagament en efectiu. No s’accepten targetes.

Les persones amb mobilitat reduïda
poden contactar amb l’Espai Escènic Ca n’Humet al telèfon 93 557 18
51 o per correu electrònic a cultura@
elmasnou.cat.
Els infants i nadons comptabilitzen
per a l’aforament.

ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET
Carrer de Fontanills, 77-79
08320 El Masnou
Tel. 93 557 18 51
cultura@elmasnou.cat

Entrada gratuïta als menors de 24
mesos, amb excepció d’aquelles
activitats en les quals s’especifiqui i
sempre que quedin entrades disponibles.
Un cop adquirides les localitats, no
s’admeten devolucions ni canvis.
L’Espai Escènic Ca n’Humet es reserva el dret de no permetre l’entrada al teatre una vegada començat
l’espectacle.
L’Espai Escènic Ca n’Humet es reserva el dret de modificar el programa sempre que sigui imputable a
raons alienes.
No es permet obtenir enregistraments de les obres ni fer fotografies
sense autorització de l’Espai Escènic
Ca n’Humet.

Amb el suport de:

TEMPORADA ESTABLE
GENER, FEBRER I MARÇ de 2017

ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET DEL MASNOU. Carrer de Fontanills, 77-79. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 18 51 - cultura@elmasnou.cat
Venda d’entrades: Entrada anticipada a:
www.quedat.cat
Taquilla de l’Espai Escènic, una hora abans de cada espectacle. Pagament en efectiu. No s’accepten targetes.

TEATRE
FAMILIAR

50
min

Diumenge 12 de març, a les 18 h

ÒPERA

Dissabte 25 de febrer, a les 22 h

TEATRE
FAMILIAR

Diumenge 5 de febrer, a les 18 h

1h
10 min

65
min

10 €

1h
3€
10min

3€

Trilogia Mozart

Fotografies de CAROLINE-MOREL-FONTAINE

Animac Camina: El futur és femení!

Cia. Dei Furbi

Tria de curtmetratges de joves realitzadores d’arreu del món presentats en l’edició d’Animac16,
Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya.

La companyia Dei Furbi, guanyadora del Premi Max 2014 a la millor obra musical per La
flauta màgica, presenta a l’Espai Escènic Ca n’Humet la trilogia més famosa en la història
del gènere operístic: Les noces de Fígaro, Don Giovanni i Così fan tutte. Aquesta coneguda trilogia va ser produïda poc abans de la revolució francesa amb un mateix propòsit:
fer una crítica a la particular deshumanització que provoca l’ús i abús dels privilegis de
l’aristocràcia. Al voltant de la narració d’aquesta atrevida proposta, giren uns personatges
que s’agiten entre els extrems de la tragèdia i la comèdia.

El petit príncep

Edat recomanada: a partir de 6 anys

DANSA

El petit príncep és un conte universal. Un viatge a través del temps i l’espai per parlar de
l’amistat, el respecte, l’amor i la vida. Teatre, titelles, ombres i projeccions que, a partir de la
narració de l’aviador, despleguen el món màgic del petit príncep en una fantàstica adaptació de l’obra de Saint-Exupéry, que ens recorda que “l’essencial és invisible als ulls”.

Diumenge 26 de març, a les 19 h

TEATRE

Dissabte 11 de març, a les 20 h

Cia. N54 Produccions

És un programa aconsellat per a tots els públics.

Espectacle adaptat per a persones sordes, amb la participació d’Enric Lluch, intèrpret en llengua de signes
catalana i assessor en discapacitats sensorials.

60
min

80
min

10 €

10 €
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TEATRE FAMILIAR: El petit príncep

TEATRE: New order			
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DANSA: Perra de nadie
TEATRE FAMILIAR: Animac camina
TEATRE: L’electe

Perra de nadie

Fotografia de DAVID RUANO.

Marta Carrasco
Lili està sola, com ho estaven fa vint anys, en altres llocs, Violeta (Aiguardent) i Claudel
(Blanc d’ombra). Lili és una gossa, perquè gossa se n’és, no se n’aprèn. I és gossa de ningú.
Tan sols qui és ningú i de ningú pot arribar fins al fons de la seva intimitat, on juguen a la
gallineta cega, ballen i criden totes les intimitats. La teva i la seva també.
Potser se us faria estrany que avui, aquí i ara, precisament vosaltres, us convertíssiu en
còmplices d’una gossa de ningú. Perquè una gossa, si no és de ningú, no serveix per a res
o, més ben dit, per a ningú.

L’electe

Fotografia de DAVID RUANO.

Autor: Ramon Madaula
Direcció: Jordi Casanovas
Un jove polític acaba de ser escollit president. En poques hores ha de pronunciar el seu
discurs d’investidura; però, cada vegada que l’assaja, un terrible tic deforma la seva cara
de forma tan ridícula com hilarant. El psiquiatra només té unes poques hores per resoldre aquest aparent trastorn i evitar que el president electe faci un ridícul espantós en la
seva primera compareixença. Política contra ciència, consciència contra aparença, poder
contra poder.

