CINE CIUTADELLA 2019

CINE CIUTADELLA 2019
Torna el millor cinema a l'aire lliure a la Ciutadella de Roses
Des del 11 de juliol fins al 8 d'agost

Els jardins de la Ciutadella de Roses es converteixen un estiu més en la sala de cinema per
excel·lència de la vila empordanesa de Roses. El dijous 11 de juliol arrenca la desena edició de
Cine Ciutadella, el cicle de cinema a l’aire lliure que any rere any ofereix la possibilitat de
redescobrir l’emblemàtic espai de la Ciutadella de Roses amb aquesta refrescant proposta.

Cine Ciutadella és l’única iniciativa de la Costa Brava que ofereix la possibilitat de gaudir dels
grans títols de la cartellera en versió original emplaçant l’espai de les projeccions en un dels
indrets més destacats del patrimoni històric de la zona. La proposta de cinema a l’aire lliure
permet gaudir del cicle de pel·lícules amb els amics o la família en un espai obert, en sessions
nocturnes que es poden acompanyar d’un pícnic que cada espectador pot elaborar
especialment per l’ocasió. Un total de 5 sessions que portaran a la pantalla d’aquest peculiar
cinema les grans pel·lícules que recentment han ocupat les nostres cartelleres amb una
barreja de gèneres que va des de la comèdia al cinema musical passant pel biopic o el drama
social.

Cine Ciutadella celebrarà aquest estiu la seva desena edició, convertint-se així en una activitat
que molts rosincs, empordanesos i visitants esperen com un “clàssic” de la temporada
estiuenca. L’assistència de públic ha anat creixent estiu rere estiu, aconseguint tenir ja un
públic fidel local així com espectadors que vénen d’arreu de la comarca. La proposta ha sabut
atraure també a certs col·lectius d’estrangers que vénen habitualment de vacances per la
zona o fins i tot turistes puntuals. El fet de programar en versió original i la pròpia ubicació en
un espai cultural d’interès turístic expliquen l’èxit de la proposta entre aquesta població.
El cinema a la fresca Cine Ciutadella aconsegueix doncs, no només difondre un cinema de
qualitat en versió original tot oferint una proposta cultural nocturna pels ciutadans de Roses,
sinó que també contribueix a la difusió d’aquest espai tan singular i atractiu com és La
Ciutadella de Roses, per a molta gent encara un espai per descobrir.

Cinema + pícnic + espai monumental

Cine Ciutadella és molt més que una pel·lícula a l’aire lliure: es tracta d’una experiència
completa! Els espectadors poden arribar al recinte 30 minuts abans de l’inici de la sessió, i
gaudir d’una passejada per les autèntiques muralles de la vila vella de Roses, declarades
conjunt històric-artístic l’any 1961. El valor de Cine Ciutadella recau també en el seu ambient
distès i relaxat: els assistents poden portar menjar i beguda des de casa, per fer-se el seu
pícnic a mida, i llogar gandules al recinte o bé portar cadires plegables o mantes, per fer més
còmoda la seva experiència!

PROGRAMACIÓ CINE CIUTADELLA 2019
Dijous 11 de juliol
Green Book, Peter Farrelly, EUA, 2018. 130 min
Versió original en anglès amb subtítols en castellà

Tony Lip és un violent i malparlat italoamericà del Bronx que és contractat com a xofer del
virtuós pianista negre Don Shirley. Tots dos emprendran una gira de concerts on hauran de
fer front al racisme i els prejudicis de la societat nord-americana dels anys 60.
Millor pel·lícula en l’última edició dels Oscars i dels Globus d'Or, una road movie carregada
d'humor, empatia i respecte, amb una gran química entre els seus actors.
No recomanada per a menors de 7 anys

Dijous 18 de juliol
Campeones, Javier Fesser, Espanya, 2018. 124 min.
Versió original en castellà

Marco, un entrenador professional de bàsquet, es troba un dia, enmig d'una crisi personal,
entrenant a un equip format per persones amb discapacitat intel·lectual. El que comença
com un problema s'acaba convertint en una lliçó de vida.
Emotiva i divertida comèdia que es va emportar el Goya a Millor Pel·lícula, una triomfal oda a la
diferència.
*Apta per a tots els públics.

Dijous 25 de juliol
Call me by your name, Luca Guadagnino, Itàlia, 2017. 130 min.
Versió original en anglès amb subtítols en castellà.

L’Elio passa cada estiu a la casa de camp dels seus pares al nord d’Itàlia, on gaudeix del sol, la
lectura, la calma i els amics. L’estiu dels seus 17 anys arriba l’Oliver, un resplendent estudiant
de postdoctorat que serà l’ajudant del seu pare. Al començament la seva relació és freda i
distant, però sota el sol calent de la Riviera italiana comença a sorgir sense remei el
magnetisme del primer amor.
Luca Guadagnino ens ofereix un relat intimista de l’amor d’estiu, intens i a la vegada fugaç. Call
me by your name va guanyar l’Oscar al millor guió adaptat i va enamorar a festivals, públic i
crítica a parts iguals.
*No recomanada per a menors de 12 anys

Dimecres 31 de juliol
El reino, Rodrigo Sorogoyen, Espanya, 2018. 131 min.
Versió original en castellà.

Manuel (Antonio de la Torre), és un influent polític autonòmic, que ho té tot a favor per fer el
salt a la política nacional, però es veurà atrapat en una espiral de supervivència a partir
d'unes filtracions que l'impliquen en una trama de corrupció.
Guanyadora de 7 premis Goya, El Reino s’erigeix com un incisiu i trepidant retrat sobre la
corrupció, amb unes brillants interpretacions.
*No recomanada per a menors de 12 anys

Dijous 8 d’agost
Ha nacido una estrella, Bradley Cooper, EUA, 2018. 135 min.
Versió original en anglès amb subtítols en castellà.

Jackson Maine (Bradley Cooper) és una estrella consagrada de la música que una nit coneix i
s'enamora d'Ally (Lady Gaga), una jove artista que lluita per tirar endavant en el món de
l'espectacle. Just quan Ally està a punt d'abandonar el seu somni de convertir-se en cantant,
Jack decideix ajudar-la en la seva carrera cap a la fama. Però el camí serà més dur del que
s'imagina.
Drama romàntic sobre l’èxit i la fama, amb una autèntica i colpidora interpretació de Lady
Gaga.
*No recomanada per a menors de 12 anys

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Lloc: Espai cultural La Ciutadella de Roses
Dates: Els dijous del 11 de juliol al 8 d’agost de 2019
Horari: La projecció és a les 22.00h (obrim portes a les 21:30h)
Entrada: 5€ adults / 3€ nens a partir de 6 anys
Lloguer de gandula: 2€
Venda d’entrades a taquilla o anticipada al web www.cineciutadella.com

Cine Ciutadella és una iniciativa de:

Amb el suport de:

