
Temporada estable 
Espai Escènic Ca n’Humet 
El Masnou

OCTUBRE-DESEMBRE DE 2019

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

Les persones amb mobilitat reduïda 
poden contactar amb l’Espai Escè-
nic 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.
Entrada gratuïta per als menors de 
24 mesos, amb excepció d’aquelles 
activitats en les quals s’especifiqui i 
sempre que quedin entrades dispo-
nibles. 
Un cop adquirides les localitats, no 
s’admeten devolucions ni canvis.
L’Espai Escènic Ca n’Humet es re-
serva el dret de no permetre l’entra-
da al teatre una vegada començat 
l’espectacle. 
L’Espai Escènic Ca n’Humet es re-
serva el dret de modificar el progra-
ma sempre que sigui imputable a 
raons alienes. 
No es permet obtenir enregistra-
ments de les obres ni fer fotografies 
sense autorització de l’Espai Escènic 
Ca n’Humet. 

PUNTS DE VENDA D’ENTRADES
Anticipada: www.quedat.cat
Taquilla (una hora abans de l’espectacle): Espai Escènic Ca n’Humet: carrer de Fontanills, 77-79. 08320 El Masnou
Pagament en efectiu. No s’accepten targetes. 
Si les entrades posades a la venda de manera anticipada s’exhaureixen, no hi haurà venda a taquilla, excepte en la programació FET AL MASNOU.

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

Amb el suport de:

Com triomfar en els 
negocis sense fotre ni brot
GAT

Concert benèfic per a la 
Fundación Khanimambo 

Una vida de sarsuela
Teatre musical en dos actes
V FESTIVAL DE MÚSICA DEL MASNOU

Comèdia musical que retrata les peripècies, estratagemes i ardits que un senzill treballador 
d’una gran empresa de Nova York du a terme per ascendir ràpidament fins a l’esglaó més alt. 
Un musical clàssic de Broadway que es representa des del 1961.

Concert benèfic de diverses corals per destinar fons a la Fundación Khanimambo de Moçam-
bic. Un concert ple de convidats i de sorpreses, en què la música serà el fil conductor per 
emprendre un viatge solidari amb els nens i nenes de Xai-Xai, Moçambic.

Dos germans troben el diari personal dels seus avis i són testimonis d’unes vides plenes d’amor 
i amistat, però també de misèria i dificultats que van saber superar. Una història que comença a 
Madrid durant la Guerra Civil i que arriba fins a la Barcelona actual amb la sarsuela com a lligam 
i protagonista musical. Organitzat pel Cor Scandicus.
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DISSABTE 5 D’OCTUBRE, A LES 21 h
DIUMENGE 6 D’OCTUBRE, A LES 18 h
DIVENDRES 11 D’OCTUBRE, A LES 21 h
DISSABTE 12 D’OCTUBRE, A LES 21 h
DIUMENGE 13 D’OCTUBRE, A LES 18 h

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE, A LES 18.30 h

DISSABTE 9 NOVEMBRE, A LES 20 h

VENDA D’ENTRADES: 
gatentrades@gmail.com
Tel. 608 491 336 (veu o whatsapp)
A taquilla una hora abans de la funció

VENDA D’ENTRADES: 
Venda anticipada: a www.quedat.cat
Taquilla de l’Espai Escènic: una hora abans de l’espectacle.

VENDA D’ENTRADES I RESERVES:
info@corscandicus.org / Tel. 608 637 685
Venda anticipada: a www.quedat.cat
Taquilla de l’Espai Escènic: una hora abans de l’espectacle.

Swing Out Night
PLE DE SWING

Entendre el concert
de Cap d’Any
CARLOS CALDERÓN
I JOVE ORQUESTRA DE CAMBRA DEL MASNOU

El ballet del trencanous
ASSOCIACIÓ JUVENIL DE DANSA

Festa oberta a tothom qui vulgui conèixer el swing, un gènere musical i un estil de ball que cada 
dia guanya més adeptes. Tothom podrà gaudir del millor swing amb la música en directe del grup 
Men in Swing i la música en vinil de The Swing Makers.

La Jove Orquestra de Cambra del Masnou (JOCEM) i l’historiador, músic i divulgador Carlos Cal-
derón s’uneixen per oferir un acostament al tradicional Concert de Cap d’Any de la Filharmònica 
de Viena. Les explicacions d’aquest reeixit divulgador orientaran el públic sobre els detalls que 
no s’han de perdre de la interpretació de l’orquestra. Una proposta per aprofundir en el significat 
d’una de les cites més tradicionals del circuit internacional de música clàssica, una oportunitat de 
gaudir-ne tant per a persones melòmanes com per a no iniciats en la música clàssica. 

El trencanous, un conte de fades amb música de Piotr Txaikovski, és un clàssic de les dates de Na-
dal. El conte explica la història de la Clara, una nena a qui han regalat una joguina molt especial, un 
trencanous. Quan toquen les campanades de les dotze, la Clara s’estira i cau en un somni profund 
en què el soldadet de joguina pren vida i desperta la Clara per emprendre un llarg viatge pel regne 
dels somnis...
Més informació a: www.masnouballet.cat i www.facebook.com/associaciodedansaelmasnou

DISSABTE 23 NOVEMBRE, A PARTIR DE LES 21.30 h

DIVENDRES 27 DE DESEMBRE, A LES 20 h

DISSABTE 28 DE DESEMBRE, A LES 20 h
DIUMENGE 29 DE DESEMBRE, A LES 19 h

VENDA D’ENTRADES: 
Venda anticipada a www.quedat.cat  (Només no socis).
Taquilla de l’Espai Escènic una hora abans de la funció.
Preu de les entrades: 6 €, entrada general; 4 €, socis de Ple de Swing i associacions amigues (Chickens Hoppers, 
Ballaswing, Lindyfrogs i Bighead Hoppers). S’ha de portar el carnet per gaudir del descompte.

VENDA D’ENTRADES: 
Venda anticipada: a www.quedat.cat
Taquilla de l’Espai Escènic: una hora abans de l’espectacle.

VENDA D’ENTRADES: 
Venda anticipada: a www.quedat.cat i masnouballet@gmail.com
Taquilla de l’Espai Escènic: una hora abans de l’espectacle.

FET AL MASNOU

10 €

6€
4€/

15 €
5 €

10 €
7 €

OCTUBRE-DESEMBRE DE 2019
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET

Carrer de Fontanills, 77-79. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 18 51 - cultura@elmasnou.cat

PUNTS DE VENDA D’ENTRADES:  Consulteu els detalls de cada espectacle.



TEMPORADA ESTABLE

DISSABTE 19 D’OCTUBRE, A LES 20 h DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE, A LES 19 h DISSABTE 30 DE NOVEMBRE, A LES 20 h

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE, A LES 17 h I A LES 20 h

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE, A LES 18 h

DISSABTE 26 D’OCTUBRE, A LES 19 h

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE, A LES 12 h DIUMENGE 22 DE DESEMBRE, A LES 18 h

Després de més de 25 anys fent funcions pertot arreu, el Mag Lari s’adona que la seva vida 
és una gira constant i que, en el fons, el que més li agrada és estar sobre els escenaris, com 
més diversos millor, coneixent gent i llocs diferents, fent el que sap fer més bé: il·lusionar 
i fer riure el públic. En aquest espectacle proposa una nit de festa, amb la sorpresa, amb 
l’humor i, sobretot, amb la il·lusió de sempre! 

Quatre amics intenten organitzar-se després que l’empresa on treballen els comuniqui 
l’obertura d’un ERO. La primera idea és lluitar per defensar els seus llocs de feina, és clar. 
Però, de quina manera? I de què servirà? Realment val la pena lluitar per aquesta feina 
que tenen? No seria millor que ho deixessin estar i intentessin convertir en realitat aquella 
brillant idea que havien tingut uns anys enrere? Mentre es liberalitzen els acomiadaments 
i es retallen els drets laborals, proliferen les campanyes d’ajut a les empreses emergents i 
els eslògans motivacionals com: “Surt a complir el teu somni” o “Sigues el teu propi cap”. 

El doo-wop, conegut aquí amb el nom onomatopeic de du-duà (que dona nom a l’espectacle) 
és un estil de música nascut de la unió del rhythm & blues i el gòspel. Grups com Dion and The 
Belmonts, The Platters, The Crests o Frankie Valli & The Four Seasons van fer enormement po-
pular aquest estil. Aquest concert amb to de comèdia arriba al Masnou per fer gaudir de la millor 
música doo-wop al mateix temps que farà riure amb la seva curiosa història d’amor i desamor. 

Entrada gratuïta per a les persones a partir dels 65 anys amb invitació. Cal recollir la invitació 
amb un document oficial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer de Roger Flor, 23, del 
7 a l’11 d’octubre, de dl. a dv. de 8.30 a 14 h, i el dj. 10 també de 16 a 19 h. Aforament limitat.

El Monstre de Colors no sap què li passa. S’ha fet un garbuix d’emocions i ara li toca desfer 
l’embolic. Una història senzilla i divertida que introduirà petits i grans en el fascinant llenguatge 
de les emocions. Espectacle que es basa en l’èxit editorial d’Anna Llenas.
Per a infants de 2 a 7 anys.

Elles és una peça d’humor satíric que fa un bon repàs als clixés de gènere i treu a escena, sense 
pèls a la llengua, els temes femenins dels quals ningú no parla. A l’escenari, tres joves actrius 
amb molta energia i amb una química escènica innegable parteixen dels seus propis cossos i 
la seva pròpia realitat per repassar en clau d’humor grans temàtiques de gènere i sexistes. En 
acabar la representació, hi haurà un col·loqui amb les actrius. Recomanat a partir de 16 anys.

Els protagonistes són dues persones del servei de neteja que durant l’estona de l’esmorzar 
aprofiten per compartir els seus dubtes a l’entorn de la criança: quins contes explicar, com ges-
tionar la quantitat dels regals dels més menuts... En paral·lel, entraran en un món imaginari on 
el plaer de jugar serà el gran triomfador. Xucrut Teatre proposa, un cop més des de l’humor, un 
espai per oblidar-nos del pas del temps on, allunyats del consumisme, el joc no té edat ni preu.
A partir de 5 anys, per a tots els públics.

Una nit amb el Mag Lari
MAG LARI

FairFly
LA CALÒRICA

Du-duá
DOO-WOP El monstre de colors

Elles
LA MELANCÒMICA

Simplicitats
XUCRUT TEATRE

Han passat trenta anys des que aquests cinc músics còmplices de l’ànima van començar 
a bufar amb una passió inesgotable i diabòlica els seus tubs daurats per extreure’n, amb 
la màgia del talent, milions de sons amb què tracten de nodrir l’amor per la música del 
públic, dolça, tendra, esbojarrada, rítmica, o no...

Efemèride cosmocòmica que es pot celebrar qualsevol dia a qualsevol hora i com més sovint 
millor. En un petit univers de lletres vocals que es transformen en edificis i paisatges és on ha-
bita un curiós personatge a qui li agrada somiar despert, jugar amb les paraules i els objectes, 
transformant la realitat amb rialles i imaginació. El Marcel, que sempre està als núvols, només 
toca de peus a terra per fer un salt, anar a la Lluna i des d’allà veure la realitat i transformar-la 
en espectacle, a través de la mirada del pallasso.

XXX
SPANISH BRASS BAND

Universari
MARCEL GROS
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DISSABTE 21 DE DESEMBRE, A LES 20 h

La ciutat de Venècia atorga plens poders a Othello per governar, ja que ha demostrat que 
ningú no està més preparat per a aquest càrrec que ell. La primera decisió que pren és no-
menar conseller el seu amic Càssio. Tothom hi està d’acord. Tothom menys Iago, que amb 
l’únic propòsit de despertar la gelosia d’Othello s’inventa una història d’amor entre Càssio i 
Desdèmona, recentment casada amb Othello, per enemistar els seus dos rivals.

Othello
LES ANTONIETES TEATRE
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OCTUBRE - DESEMBRE DE 2019

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.

3 €
3 € 5 €


