DISSABTE 16 D’OCTUBRE
21 h al Teatre Municipal
Teatre

Primer amor
de Samuel Beckett
Una coproducció de: Bitó Produccions, Grec 2010 – Festival de Barcelona, Chekhov
International Theatre festival de Moscou, Velvet Events SL i Grostel Grup Empresarial SL.
Amb la col·laboració de: CAET (Centre d’Arts Escèniques de Terrassa)
Pere Arquillué protagonitza en solitari
una peça a mig camí entre la comicitat
i el patetisme, entre l'humor i la
tragèdia.
Hem de riure o hem de plorar davant
la monstruosa descripció del primer (i
únic) amor del protagonista d'aquesta
peça? I és que Beckett ens col·loca en
aquesta obra, escrita l’any 1946,
davant d'una història d'humor tràgic.
Pere Arquillué encarna un ésser
torturat, un home expulsat de casa
seva en morir el seu pare, que potser s’estima per un moment la prostituta que el sedueix,
però que, si es lliura a l'amor, és només per poder-se'l treure aviat del cap. Àlex Ollé i Miquel
Górriz signen la direcció d'una peça en la qual, com en altres creacions de Beckett, el que
escoltem ens mou el riure i el que no se'ns diu... ens omple d'horror.
Entrada: 15 euros
Organitza: Ajuntament de Roses. Cultura

DISSABTE 23 D’OCTUBRE
21 h al Teatre Municipal
Doble Concert

Maika Makovski
Hi ha artistes que s’expressen en un
idioma construït a partir de tots els
seus predecessors. Hi ha discos que
condensen l’aroma dels clàssics. Hi
ha música que conté totes les
músiques. Així és Maika Makovski,
l’artista, el seu disc i la seva música.
Maika, mallorquina amb sang
andalusa i macedònia, que ha viscut
a Nova York i que sempre que pot
torna a Barcelona, presenta el seu
tercer treball gravat i produït per
John Parish a Bristol i a Bath.

Joan Colomo
Component del grup The Unfinshed
Sympathy, Joan Colomo ha tret ara
un disc en solitari que representa
una de les sorpreses més
interessants i refrescants de la
temporada: Contra todo pronóstico.
Colomo ofereix un disc en el qual es
podran escoltar –amb les seves
revolucionàries cançons de protesta–
temes amb una capçalera clarament
política i on també té cabuda l'amor
per les relacions humanes com a
alternativa a la societat actual.
Amb aquest doble concert, el TMR
acollirà la proposta de dos dels artistes més singulars del panorama musical català actual.
Entrada: 12 euros
Organitza: Ajuntament de Roses. Cultura | Promo Arts Music

DIUMENGE 31 D’OCTUBRE
19 h al Teatre Municipal
Cicle de concerts Moments Musicals

Magnasco Movie Quartet
Música i pel·lícules
Es tracta d’un grup compost per artistes que, ja
sigui com a solistes o com a grup, han fet
concerts arreu del món amb una bona resposta
de públic i crítica. Pot ser que, per això, la
característica principal del quartet sigui que,
partint del valor de cada un dels components
com a solistes, aconsegueixi donar una
identitat interpretativa sense precedents com a
quartet.
La presència del millor acordionista del món,
Gianluca Campi, és un al·licient més. En aquest
concert
interpretaran,
bàsicament,
les
composicions musicals de les bandes sonores
de pel·lícules tan conegudes com el Doctor
Zhivago, La dolce vita, La llista de Schinler, Un
americà a París, El Padrino i La strada, entre
d’altres.
Acordió: Gianluca Campi
Violí: Andrea Cardinale
Clarinet: Francesco Gardella
Piano: Alessandro Magnasco
Entrada: 5 euros
Organitza: Ajuntament de Roses. Cultura i Opus Artis

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE
22.30 h al Teatre Municipal
Concert Viumúsika

Olvido
Heavi metal
Aquest grup rosinc presenta el seu nou disc.
Recentment, després de presentar en diverses
ocasions els seus temes en directe, la banda ha
registrat el seu primer LP oficial, Neurosi de
destinació, en els estudis MusicLan de Figueres
(Bunbury, Mariah Carey, Ramones, Elefants,
Jarabe de Palo, Loquillo..., i recentment
guardonat amb un Grammy), amb postproducció
en els Studio Fredman de Göteborg, a Suècia
(Dimmu Borgir, Moonspell, In Flames, At The
Gates, Dark Tranquillity ...), que serà editat pel
prestigiós segell nacional DFX Records,
conjuntament amb la multinacional EMI, i
distribuït per SONY.

Entrada: 6 euros
Organitza: Viumúsika. Col·labora: Ajuntament de Roses

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE
12 h al Teatre Municipal
Teatre infantil
Optimist

Zing-zang
Cia. Roberto Alonso
Zing-zang és dansa, imaginació, diversió i
tendresa. Dos prínceps lletjos, un rei
malhumorat i la fada Lelena, la Maniola i
Tineola amb les seves germanastres, músics
sense instruments, la Pandoriana i
Sabinina..., personatges que ballen, que
estiren les juntes dels peus, que juguen a la
xarranca, a les endevinalles... Un viatge a
móns inexistents plens de fantasia, amb
moments surrealistes i màgics.
Entrada: 4 euros
Organitza: Optimist. Col·labora: Ajuntament
de Roses

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE
19 h al Teatre Municipal
Música
Cicle de concerts de Moments Musicals

Romanticisme líric
Amb una veu que “transporta al cel”, tal com han
manifestat alguns crítics, la soprano alemanya Felicitas
Fuchs, acompanyada al piano pel pianista australià
Bernard Langskey, oferirà un recitat amb un repertori
selecte dels lieder alemanys més emblemàtics d’entre
tot el repertori del cant. Tota una delícia poder escoltar
les obres de compositors com Mendelssohn, Hensel,
Schumann, Brahams, Wolf...
Soprano: Felicitas Fuchs
Piano: Bernard Langskey
Entrada: 5 euros
Organitza: Ajuntament de Roses. Cultura i Opus Artis

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE
18 h al Teatre Municipal

Festival benèfic d’ONA
Organitza: ONA - Associació de familiars i tutors de discapacitats intel·lectuals de l’Alt
Empordà.
Col·labora: Ajuntament de Roses

DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE
21 h al Teatre Municipal
Teatre
El Celler d’Espectacles presenta

Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand

El Celler d’Espectacles arriba a la ciutat per
representar una història que commourà el
públic: Cyrano, el poeta i espadatxí més temut
de París, és incapaç de declarar el seu amor a
la bella Rosaura, temorós de ser rebutjat per la
seva deformitat. Tot canvia, però, quan
Rosaura li confessa haver-se enamorat de
Cristià, un atractiu cadet que serveix al seu
regiment. Aquesta situació brinda a Cyrano
l’oportunitat d’expressar els seus sentiments,
tot posant veu a l’encisador rostre de Cristià.
La direcció artística de l’espectacle s’ha posat
en mans d’un director de reconegut prestigi
com en Pep Pla, per tal de recuperar una obra
emblemàtica per al teatre català. Cyrano és
una obra que té la virtut, com així ha succeït,
de descobrir el gran teatre a un gran públic.
Intèrprets: Eduard Muntada, Ares Piqué, Xavi
Iglesias, José Pedro Garcia Balada, David
Ortega i Joan Pascual
Direcció: Pep Pla
Traducció: Xavier Bru de Sala
Entrada: 10 euros
Organitza: Ajuntament de Roses. Cultura

DIJOUS 2 DE DESEMBRE
21h al Teatre Municipal
Espectacle multidisciplinar
Preestrena

Dilates?
Espectacle multidisciplinar de Jordi Busquets i cube.bz
Espectacle d’espai, so i llum en el que tant la
música com la posada en escena esdevenen, des
del
primer
moment,
eixos
de
creació
complementària, amb trajectòries paral·leles. Dos
punts de partida simultanis basats en les tasques
d’investigació pròpia de cada part. Unió de dues
disciplines: llenguatge musical i llenguatge visual.
Investigació en la utilització de noves tecnologies
que permeten el diàleg entre el so la llum en la
seva sincronia.
Fruit de la residència realitzada al TMR aquesta
tardor, aquest projecte compte amb el suport del
CONCA i de l’Ajuntament de Roses.
Amb la col·laboració de CONCA
Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Roses. Cultura

DIVENDRES 3 DE DESEMBRE
22.30 h al Teatre Municipal
Concert
Viumúsika

Ix!
L’ingenu és lliure
Presentació en directe del
segon i nou àlbum d'Ix!,
L'ingenu és lliure (Gat
Records, 2010). Amb el seu
àlbum debut Autòmat infinit,
Ix! fou un grup revelació de
l'escena
musical
independent catalana amb
75 actuacions per tot el
territori
català,
amb
presència als principals
festivals catalans com BAM,
MMVV, Altaveu Frontera,
TV2 (conciertos de radio 3), TV3 o Buenafuente. A més, va compondre tota la música de la
pel·lícula Estació de l'oblit, que s'estrena aquest febrer. Aquest abril comença la nova gira.
Amb un directe fidel i acurat, aquest grup es destaca pel seu bon so i la seva força escènica.
Entrada: 6 euros
Organitza: Viumúsika. Col·labora: Ajuntament de Roses

DISSABTE 4 DE DESEMBRE
A les 21 h al Teatre Municipal
Dansa
La companyia Color Dansa presenta

Mientes + k parpadeas
Flamenc i hip-hop
Es tracta d’un espectacle de dansa que
comparteix dos llenguatges en escena:
el flamenc i el hip-hop. L’afrontament i
la mescla de dos estils, ballarines
flamenques i ballarins de hip-hop, dóna
com
a
resultat
un
muntatge
absolutament innovador. Els insistents
ritmes i les lletres provocadores del hiphop es veuen amplificats pel profund
contingut emocional flamenc. La dansa
del carrer es trasllada al teatre en una
obra
urbana
i
plenament
contemporània. Els grups s’alternen, es
tantegen, es repten i barregen en un
treball que no és aliè a la improvisació i
al constant joc per veure fins on es pot
arribar en la conciliació d’ambdós llenguatges.
Creació i direcció: Mudit Grau
Dramatúrgia: Xavi Berraondo
Ballarins solistes: Carolina Morgado, Guille Vidal-Ribas
Ballarins: Guillem Barleycorn, Manel Cabeza, Catalina Fernández, Carmen del Pino, Anna
Rodriguez, Anna Segalés
Durada: 1 h i 10 min (sense entreacte)
Organitza: Rotary Club de Roses i Empuriabrava. Col·labora: Ajuntament de Roses

DIUMENGE 5 DE DESEMBRE
12 h al Teatre Municipal
Teatre infantil

Cirque dèjà vu
Companyia La Baldufa

Cirque déjà vu és la historia de
dos padrins, dos comediants, dos
pallassos..., dos amics. Ells són
Fausto i Anselmo.
Cada dia es troben i recorden el
que van ser: dos nòmades, dos
viatgers..., dos amics. Un matí
qualsevol,
aquests
records
s’aturen: l'Anselmo està malat.
Els seus records estan fugint. Ara
res no és com abans, però
continuaran essent dos padrins,
dos amics... En Fausto serà
l’encarregat de fer sentir les
situacions viscudes de l’Anselmo,
a través d’un viatge a la memòria de la seva joventut, un pas en el temps, una interferència
en el dia a dia, amb un objectiu: recordar experiències ja viscudes... Déjà vu, ja vist!
I tu? T’ho perdràs?
Nostàlgia i humor es barregen per fer un homenatge a la vellesa i l'amistat.
Espectacle d’humor recomanat per a tots els públics.
Entrada: 4 euros
Organitza: Optimist. Col·labora: Ajuntament de Roses

DISSABTE 11 DE DESEMBRE
21h al Teatre Municipal
Música
VIII Concert Benèfic de Nadal
L’Orquestra de Cambra de l’Empordà presenta

Tocats per Broadway... i altres vents
amb la soprano Montserrat Cristau
Com quan obrim la finestra en un dia de
tramuntana fresc i clar. Així es va sentir
la Montserrat Cristau un dia, tot d’una,
buscant un nou projecte, escoltant
aquelles melodies que formaven part
del seu bagatge musical. Somnis
d’infantesa cantant la música de Un
americano en París, essent la
protagonista del Mag d’OZ, My Fair
Lady, West Side Strory... La música
que, Gershwin, Kern, Loewe, Porter,
Bernstein... van portar als teatres de
Broadway i que ara l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà us ofereix, renovats i en català, amb la mateixa llum i frescor d’un dia
de tramuntana a l’Empordà.
Organitza: Fundació Roses Contra el Càncer. Col·labora: Ajuntament de Roses

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
19 h al Teatre Municipal
Música
Cicle de concerts de Moments Musicals

Homenatge a Chopin
amb Dimitris Saraglou

Primer premi del Conservatori de París, el pianista
grec Dimitris Saroglou oferirà el recital Homenatge
a Chopin, en commemoració del 200 aniversari
del seu naixement, amb obres del compositor
polonès. I, com a compositor que també és, ens
oferirà unes improvisacions sobre temes de
Chopin, amb estil jazz, però conservant els trets
estilístics de l’autor.
Piano: Dimitris Saraglou
Entrada: 5 euros
Organitza: Ajuntament de Roses. Cultura i Opus
Artis

DIUMENGES 26 DE DESEMBRE I 2 DE GENER
18.30 h al Teatre Municipal
El Grup de Teatre de Roses presenta

Els Pastorets
Un dels espectacles més tradicionals
de les festes de Nadal a Catalunya és
la representació dels Pastorets, en
qualsevol de les seves versions dels
diferents autors. L'any 1981 el Grup de
Teatre de Roses va recuperar aquesta
tradició
que
s'havia
perdut.
D'aleshores ençà, primer en el local de
la SUF i des del 2002 al Teatre
Municipal, s'ha mantingut aquesta
tradició posant en escena una versió
dels tan anomenats, i centenaris,
Pastorets d'Olot.
Més de cent persones a dalt de
l'escenari acompanyats per un quartet
de músics faran passar una bona estona a petits i grans.
Organitza: Grup de Teatre de Roses
Col·labora: Ajuntament de Roses

Les entrades per als espectacles es poden adquirir anticipadament a les oficines del
Teatre Municipal (de dilluns a divendres, de 10 a 14 h), o bé directament a les
taquilles dues hores abans de l’inici de la funció.

