febrer - juliol 2019

MÚSICA

Mirar

La imatge forma part d’una sèrie de dibuixos que
parteixen d’aquesta reflexió al voltant de la figura de
l’espectador. Són peces que juguen amb la reproducció
de formes molt semblants però no idèntiques. El
contacte entre elles és el que acaba generant un diàleg
on l’origen i el final es confonen.

Aina Roca

Diumenge
27 de gener
18 h

L’experiència de l’espectador no és previsible ni respon
a una intencionalitat predeterminada per part de
l’autor d’una obra. Com a espectadors formem part
de l’experiència artística i hi intervenim a través de la
nostra pròpia actuació: mirant, observant, interpretant,
traduint, apropiant-nos de la realitat que tenim al
davant.

Artista visual. Ha cursat els estudis de pintura a l’Escola
d’Art i Superior de Disseny de Vic (Arts Aplicades al
Mur) i és llicenciada en Enginyeria Química per la UB.
Ha exposat els seus treballs amb paper a l’exposició
Llevar (Casino de Vic 2018), Cap als papers (Nau Côclea,
Girona 2015), Papers en papers (ACVic 2012) i Fabriano
200 gm2 (Milà 2012 i EartVic 2011), entre d’altres.

Sala 1 Ramon Montanyà
48 €
2 h 15 min

Ara Malikian. The Royal Garage World Tour
Una experiència única, amb un violinista controvertit i excepcional
Després de recórrer grans teatres internacionals, Ara Malikian fa una parada a L’Atlàntida
per presentar-nos el seu últim treball. Amb una energia encomanadissa, el seu increïble violí
expressa una delicadesa única per fer vibrar les cordes, acompanyat d’una extraordinària
banda de set músics.

TEATRE I TITELLES

Diumenge
3 de febrer
12 h
Familiar

Sala 2 Joaquim Maideu
7€
1h
Recomanat de 4 a 9 anys

La gallina dels ous d’or, de Zum Zum Teatre

Amb la col·laboració de:

Una versió divertida i enginyosa, amb un toc de música i clown
El multipremiat espectacle de la companyia Zum Zum Teatre, narra la faula de dos grangers
que van tocar la riquesa però, en un tancar i obrir d’ulls (i alguna cosa més), van caure de
nou a la misèria. L’avarícia no és bona consellera…
Premi Feten a la millor direcció i dos premis Drac d’Or 2017.
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TEATRE

Diumenge
3 de febrer
18 h

MÚSICA

Diumenge
10 de febrer
12 h
Familiar

Foto: Felipe Mena

Sala 1 Ramon Montanyà
Gratuït*
1h
Recomanat per a tota la família

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
1 h 45 min

La importància de ser Frank, d’Oscar Wilde

The Penguins Reggae per Xics

Un dels retrats més àcids i divertits que mai s’han fet sobre la hipocresia social
La hipocresia social és la protagonista d’aquesta deliciosa obra mestra sobre els embolics
amorosos de dos joves britànics i les seves dobles vides secretes. Dirigida per David Selvas,
amb Laura Conejero, Miki Esparbé, Mia Esteve, Paula Jornet, Paula Malia, Norbert Martínez
i David Verdaguer.
Una producció del Teatre Nacional de Catalunya i La Brutal.

En motiu dels 10 anys de les Escoles Bressols Municipals de Vic
Ara fa 10 anys que l’Ajuntament de Vic va començar el projecte de les Escoles Bressol
Municipals a la ciutat. Per commemorar-ho s’organitza aquest espectacle gratuït adreçat
a alumnes i ex alumnes i a tothom que ens hi vulgui acompanyar. Presentació del nou
espectacle Ballant damunt la lluna.
Organitza:

MUSICAL

Dissabte
9 de febrer
18 h i 21 h

*Espectacle gratuït.
Reserva la teva entrada a: www.latlantidavic.cat

MÚSICA

Dijous
14 de febrer
20 h
Música
de prop

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
1 h 35 min
Recomanat a partir de 12 anys

Sala 2 Joaquim Maideu
8€
1h

Maremar, de Dagoll Dagom

Trio Sonart

Un Shakespeare amb música de Llach és la nova aposta de Dagoll Dagom
Maremar és la història d’un pare, una mare i una filla que lluiten per retrobar-se, una de
tantes històries en què la crueltat de la guerra fa separar famílies. Una metàfora sobre la
vida, explicada amb un viatge a través del mar. Amb música i lletra inspirades en les cançons
de Lluis Llach.

Cati Reus, Daniel Oliu i Anna Carro tornen amb més trios de Beethoven
Aquesta formació integrada per professors de l’EMVIC està treballant la integral dels Trios
per a piano de Beethoven des de l’any passat fins al 2020, coincidint amb el 250è aniversari
del naixement del compositor. Seran onze trios repartits en quatre concerts, dels quals,
aquest és el segon.
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CIRC

Dissabte
16 de febrer
18 h

TEATRE

Divendres
22 de febrer
20.30 h
Diàleg 21.35 h

TOCATS
PEL CIRC

Estrena.
Teatre
de prop

pàg.
35

Sala 1 Ramon Montanyà
12 €
1h
Tots els públics a partir de
4 anys

Escenari
Sala 1 Ramon Montanyà
14 €
1 h 05 min

Ludo Circus Show

Follow the White Rabbit: Exiliar-se o no

A L’Atlàntida estem Tocats pel Circ, vine a passar una tarda diferent plena d’activitats
Ludo Circus Show és moltes coses a la vegada: una visió sobre el joc a través del circ i les
arts escèniques, un espectacle d’humor subtil i blanc, combinat amb tècniques circenses
com equilibri en rul·lo, acrobàcies, bàscula o malabars. Aquest espectacle forma part del
projecte Tocats pel Circ, més informació a la pàgina 35.

Estrena d’una obra de Sadurní Vergés interpretada per Mercè Estrada
Una història centrada en les dones i protagonitzada per una dona que ens explica què la
remou per dins, les circumstàncies que li han condicionat la vida, les seves aspiracions,
fortaleses i debilitats. Amb música de Mar Bonay i escenografia d’Ona Grau.
Una obra en residència al “Projecte VIC” de l’Institut del Teatre.

Teatres i Teatrets d’Osona amb el circ d’avui

TEATRE

Diumenge
17 de febrer
18 h

MÚSICA

Dissabte
23 de febrer
22 h
Espai
concert

Teatre
de prop

Sala 2 Joaquim Maideu
14 €
2 h 30 min

Sala 1 Ramon Montanyà
10 €
1 h 05 min

Argelers, 80è aniversari d’un silenci

Nyandú i Joan Colomo

Records que han quedat impregnats per sempre
A simple vista és una platja com moltes d’altres, però fa 80 anys, s’hi estenia “una ciutat de
derrota, una ciutat de brusca naixença…” Dramatúrgia de Jordi Arqués a partir de textos d’Agustí
Bartra, Lluís Ferran de Pol, Víctor Sunyol i testimonis recollits per Assumpta Montellà. En el marc
del 80è aniversari de la guerra civil. Una producció de Trobada de Teatre Centelles 2018.

Dos dels grups més destacats de l’escena catalana a l’Espai Concert
L’Espai Concert de l’Atlàntida acull novament un concert doble. Aquesta vegada serà
protagonitzat pels osonencs Nyandú, que acaben de treure el seu tercer disc, i pel carismàtic
Joan Colomo acompanyat de la seva banda habitual.
El concert és a peu dret i amb servei de bar.

Organitza:

Patrocina:
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EXPOSICIÓ FINS AL

CANT CORAL

20 DE GENER

Diumenge
24 de febrer
18 h

#ToulouseCaixaForum
www.CaixaForum.es

L’Atlàntida
Educa

Sala 1 Ramon Montanyà
7€
1h

Canta gran!

Pierre Marie Louis Vidal (1849-1925), Coberta de La Vie à Montmartre, 1897 (detall). Col·lecció particular

Un passeig musical per la llegenda del Comte Arnau
Torna la cantata protagonitzada per corals osonenques de gent gran, aquest any musicada
per Albert Guinovart i amb dramatúrgia de Joan Lluís Bozzo. Corals participants: Casal Mossèn
Guiteras i Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran d’Osona de Vic, Les Veus del Ter de
Manlleu, Coral Ges del Casal de Torelló i Veus de tardor, Associació de Gent Gran de Centelles.
Una coproducció de:

Amb el suport de:

MÚSICA

Dijous
28 de febrer
20 h
Música
de prop

Sala 3 Joan Anglada
8€
1h

Isabel Moreno i Victoria Katsyuba
Exotisme francès per a flauta i piano
L’exotisme d’una època brillant i innovadora, contrastos sonors frescos amb colors i melodies
riques en harmonies complexes i descriptives. París es converteix en el centre de la música.
L’estil artístic parisenc està de moda i arrasa amb el seu atractiu desenfadat.
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MULTIDISCIPLINARI

Divendres
1 de març
20.30 h

CIRC CONTEMPORANI
I DANSA

Divendres
8 de març
20.30 h

Diàleg 21.20 h

Diàleg 21.10 h

Teatre
de prop

Teatre
de prop

Escenari
Sala 1 Ramon Montanyà
14 €
50 min

Escenari
Sala 1 Ramon Montanyà
10 €
35 min

Strepitum

It is there. Around the corner, d’Efecto R

Simbiosi de llenguatges amb Laura Marsal, Oriol Escalé i Cèlia Tort
Un actor, una ballarina i una oboista es troben. Parlen una estona, es miren, s’escolten i
comencen a llegir, moure’s i tocar, respectivament. La poesia, la dansa i la música es
van acostant cada cop més l’una a l’altra i s’acaben trobant, i estableixen un diàleg
interdisciplinari.

Què necessiteu per sentir-vos com a casa a qualsevol lloc?
Ironia i absurditat, realisme i abstracció, text i moviment, l’artista de circ Clara Cortés i la
ballarina Martina Gunkel busquen una resposta en la seva creació. Dues dones en relació
amb un espai específic, limitat i construït. L’Atlàntida celebra el dia de la dona.
Col·labora:

TEATRE

Diumenge
3 de març
18 h

MÚSICA

Diumenge
10 de març
12 h
Familiar

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
1 h 45 min

Sala 1 Ramon Montanyà
7€
1 h 10 min
Recomanat per a tota la família

El preu, d’Arthur Miller

Presentació de Dintríssim, de Xiula

Un clàssic amb Pere Arquillué, Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom
La directora Sílvia Munt porta a escena aquesta història àcida sobre l’enfrontament entre
dos germans que parla de les conseqüències de les nostres decisions. El preu és el darrer
èxit d’un dels grans dramaturgs del segle XX, Arthur Miller.

Una experiència única d’animació musical
El grup Xiula presenta el seu nou disc en un espectacle interactiu d’animació on combinen
els seus clàssics Verdura i peix o Polls amb les noves cançons que s’originen en un viatge a
l’interior del cos humà. Un recorregut per estils musicals variats amb temes que treballen
valors de manera divertida i crítica.

Una producció de Bitò, Grec 2016 Festival de Barcelona i Focus.
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MÚSICA

Dijous
14 de març
20 h
Música
de prop

Sala 3 Joan Anglada
8€
1h

Nucli Jazz Trio
L’essència d’una clàssica formació de jazz amb el so més càlid
Nucli Jazz Trio està format per Guillem Plana, guitarra i composició, David Viñolas, bateria,
i Aleix Forts, contrabaix. El seu repertori combina estàndards de jazz i temes originals,
arranjats i interpretats per buscar la màxima expressivitat.

TEATRE

Divendres
15 de març
20.30 h

Diàleg 21.35 h

Teatre
de prop

Casino de Vic
16 €
14 € Padrins i socis del Casino
1 h 05 min

Memòria de les oblidades, amb Rosa Andreu
Un episodi dramàtic de la Guerra Civil amb les dones com a protagonistes
Rosa Andreu protagonitza un monòleg que se situa sota la repressió del règim franquista, un cop
acabada la Guerra Civil. Quatre dones seran jutjades i condemnades a presó. Soles i sotmeses a
dures condicions, acabaran enterrades a la fossa comuna del cementiri de Tarragona. L’Atlàntida
i el Casino celebren el dia de la dona. En el marc del 80è aniversari de la guerra civil.
Col·labora:
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ÒPERA

Diumenge
17 de març
18 h

MÚSICA

Xerrada 17 h

Divendres
22 de març
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
12 €
1h 15 min

Sala 1 Ramon Montanyà
38 € - 46 € - 52 €
2 h 35 min

L’Elisir d’amore, de G. Donizetti

The Sey Sisters

Una de les joies més encantadores de l’òpera còmica
Un dels cims de la producció de Donizetti, per la seva frescor vocal, l’encertada caracterització
dels personatges i l’entranyable tendresa que va saber imbuir en uns arquetips per dotar-los
d’humanitat, a més d’una partitura amb una inspiració que no decau en cap moment.

Un espectacular recital de gòspel, soul i música africana amb convidats especials
The Sey Sisters tornen a L’Atlàntida per presentar el seu segon disc, Rise, en el qual ens
conviden a viure una agradable fusió de l’ànima gòspel i de l’esperit africà, amb cants
impregnats de profunda emoció, sorgits de la lluita contra la injustícia, la defensa dels drets
humans i l’esperança en el futur.

TEATRE PER A NADONS

Diumenge
17 de març
11 h i 12 h

Especial
nadons

MÚSICA

Dissabte
23 de març
18 h

Familiar

Sala 2 Joaquim Maideu
7€
25 min
Recomanat de 0 a 3 anys

Sala 1 Ramon Montanyà
12 €
1 h 30 min
Tots els públics

El núvol gris, gras i gros, de Teatre al detall

Concerto a Tempo d’Umore

Un conte bonic explicat amb tendresa i de ben a prop
Teatre al detall presenta una proposta amb titelles i objectes que deixa embadalits els mes
petits de casa. Colors, música, sorpreses i molts detalls per entrar en el món d’aquest núvol.
Un núvol viatger que, després de córrer món i acumular aigua, s’ha fet gris, gras i gros.

Qui digui que la música clàssica és avorrida va ben errat!
Un singular concert teatralitzat dirigit a tots els públics, capaç de revolucionar la platea fins
a generar l’eufòria. Una fusió molt i molt divertida de música clàssica i humor atípic que
triomfa a tot arreu on va. Una original proposta de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà.
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TEATRE

Diumenge
24 de de març
18 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
1 h 20 min

Shirley Valentine, de Willy Russell
El famós monòleg protagonitzat per Mercè Arànega
Shirley Valentine ens parla de la possibilitat de canvi i del coratge de viure. I ho fa d’una
manera tan vital, tendra i divertida alhora que no podem fer res més que deixar-nos
arrossegar per la força de la seva protagonista, una mestressa de casa que, de cop, es
pregunta què se n’ha fet d’aquells somnis de joventut.

MÚSICA

Dijous
28 de març
20 h
Música
de prop

Sala 2 Joaquim Maideu
8€
1h

Paisatge rus
Cançons i romances dels grans poetes i compositors russos
L’essència del poble rus es troba fidelment reflectida en tota la seva música i literatura:
paisatges glaçats, sons de campanes llunyanes, espiritualitat, passió, tristesa, lluita, dolor…
Tot un mosaic d’emocions que interpretaran Núria Vilà (soprano), Daniel Morales (baríton),
Victòria Katsyuba (piano) i el cor de noies de l’Escola de Música i Conservatori de Vic.
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TEATRE

Dijous
28 de març
20.30 h

MÚSICA

Diumenge
31 de març
18 h

Diàleg 21.45 h

Espectacle
benèfic

Teatre
de prop

Escenari
Sala 1 Ramon Montanyà
14 €
1 h 15 min

Sala 1 Ramon Montanyà
15 €
1 h 45 min

Wohnwagen

Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona

Un revolucionari projecte que es converteix en tot un fenomen entre els joves
L’espectacle del Col·lectiu VVAA, guanyador del Premi BBVA de Teatre 2018, és un conte
màgic sobre la dualitat entre el bé i el mal, que parla de l’amor del segle XXI, del compromís,
de les comoditats i de fer les coses a mitges. Una obra amb elements audiovisuals, música
en directe i en un espai escènic diferent i sorprenent. Celebrem el Dia Mundial del Teatre.

L’espectacle benèfic de L’Atlàntida en benefici d’Osona contra el càncer
Osona Contra el Càncer és una associació fundada l’abril de 1998 per ajudar les persones
afectades de càncer i els seus familiars. Com a cloenda dels actes de celebració del seu
vintè aniversari, l’associació porta a Vic una de les formacions de música per a cobla més
importants del país.

TEATRE I TITELLES

Diumenge
31 de març
12 h

MÚSICA

Divendres
5 d’abril
20 h
Música
de prop:
màster
concert

Familiar

Sala 2 Joaquim Maideu
7€
50 min
A partir de 3 anys

Sala 2 Joaquim Maideu
10 €
1h

Adéu Peter Pan, de Festuc Teatre

Eduardo Martín, guitarra

Un conte que ens parla del vincle entre els infants i els seus avis
Una emocionant adaptació del conte clàssic, amb una espectacular posada en escena que
combina teatre i titelles. La Maria és una nena amb molta imaginació, li encanten els contes,
les històries i les aventures que li explica el seu avi, amb qui passa totes les tardes jugant a
Peter Pan.

Un del autors més tocats i gravats de la guitarra contemporània en l’àmbit mundial
Eduardo Martín és un reconegut compositor, intèrpret i pedagog cubà. Amb una nominació
per als premis Grammy, les seves creacions barregen a la perfecció els llenguatges clàssic,
contemporani, llatinoamericà i cubà. L’Eduardo oferirà classes magistrals a l’EMVIC
adreçades a tots els alumnes de guitarra.
Amb la col·laboració de:
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DANSA

Dissabte
6 d’abril
20 h

ELS MILLORS PLANS
PER A TU
A prop
teu

Troba la teva oferta

Gaudeix de la música

L’Atlàntida
Educa

Sala 1 Ramon Montanyà
10 €
1 h 30 min
Dia Internacional de la Dansa

-10%
Música

L'Atlàntida de Vic
10% de descompte en tots els espectacles

Ofertes

Favorits

El meu compte

Osona en dansa: Molt per fer
Crítica social a través de la dansa
Com és la societat en què vivim? Com ha evolucionat? És la societat que volem per a les
futures generacions? Què fem per trencar barreres i avançar per aconseguir una societat
més igualitària, més tolerant, més justa, on tothom tingui veu? Aquest és el contingut d’una
nova edició d’Osona en Dansa.
Organitza:

MÚSICA

Els millors espectacles a l’Atlàntida
amb un 10% de descompte amb la
teva targeta del Club Vanguardia
A l’app Club Vanguardia trobaràs més de 1.000 propostes exclusives en
restaurants, cinemes, espectacles, museus...

Descarrega-la
gratis ara!

App Club Vanguardia

Venda d’entrades amb descompte a entradesdevanguardia.com
Consulta les condicions a l’app clubvanguardia

Divendres
12 d’abril
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
20 €
1 h 30 min

Joan Dausà, Ara som gegants
Una de les propostes musicals més sòlides i singulars del panorama català
La sortida del tercer disc de Joan Dausà i el seu retorn als escenaris ha aixecat una gran
expectació i una excel·lent acollida. Cançons com Jo mai mai han passat a formar part
ràpidament de la banda sonora del nostre país. Ara som gegants és un dels discs més venuts
de l’any 2018 en català.
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TEATRE

Diumenge
14 d’abril
18 h

TEATRE JOVE

Divendres
26 d’abril
20.30 h
L’Atlàntida
Educa

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
2 h 10 min (pausa inclosa)

Sala 2 Joaquim Maideu
5€
1h

Pel davant… i pel darrera

La ceguesa. Un assaig

Probablement, la comèdia més divertida que mai s’ha escrit
Des que es va estrenar a Londres l’any 1982, aquesta obra no ha parat de representar-se a tot
el món, provocant el riure de milions de persones. Ara la podem veure amb un repartiment de
luxe: Lloll Bertran, Agnès Busquets, Jordi Díaz, Lluis Villanueva i Miquel Sitjar, entre d’altres.

Els joves alumnes de l’EARTVIC tornen amb una nova proposta
Partim de l’Assaig sobre la ceguesa de Saramago per construir una proposta interdisciplinària
a partir d’aquesta obra. No descartem jugar amb altres “cecs” tràgics o shakespearians i amb
referències a Borges.... Una nova aposta de les noves generacions del teatre de casa nostra.
Organitza:

MÚSICA

Dijous
25 d’abril
20 h

TEATRE

Diumenge
28 d’abril
18 h

Música
de prop

Sala 3 Joan Anglada
8€
1h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
1 h 40 min

Ferran Albrich i Josep Surinyac

El Llibertí

L’amor en totes les seves formes a través d’un recull d’autors romàntics
La recerca de l’amor fou pels artistes del romanticisme, l’amor manifestat en una llunyana
estimada o en un cant d’ocell o en un bell paisatge. En aquest recull de lieder podrem sentir
com aquest desig transforma el sentiment intern i personal de cadascú, amb la veu de
Ferran Albrich i el piano de Josep Surinyac.

Torna un dels grans èxits de la cartellera de Barcelona
Escrita per Eric-Emmanuel Schmitt, El Llibertí ha estat definida com una veritable joia, una
comèdia intel·ligent, lleugera i profunda, sensual i melancòlica, divertidíssima. Ara ens
arriba dirigida per Joan Lluís Bozzo, amb un repartiment on destaquen Abel Folk i Àngels
Gonyalons.
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MUSICAL

Divendres, 3 de maig
20.30 h
Dissabte, 4 de maig
18 h

MÚSICA

L’Atlàntida
Educa

Estrena.
Producció
pròpia

a L’Atlàntida

Sala 1 Ramon Montanyà
12 €
Durada a determinar

School edition

Divendres
10 de maig
20 h

Sala 1 Ramon Montanyà
5€
1 h 15 min

Fem un musical: Grease

Producció EMVIC. Música de relat: Peer Gynt

Un dels musicals més populars de la història
Torna una nova edició en el marc de L’Atlàntida Educa de Fem un musical, un projecte
escènic participatiu protagonitzat per alumnes de secundària i batxillerat de Vic, que hauran
superat prèviament un càsting. Sota la direcció d’Antoni Font, un dels musicals més coneguts
i divulgats arreu del món: Grease! Amb la complicitat de Vic Jove.

Nova proposta de l’orquestra simfònica i els cors de l’EMVIC
Henrik Ibsen va escriure l’obra teatral Peer Gynt el 1867 amb una suite musical de
vint-i-dos números del seu amic, Eduard Grieg. Posteriorment, Grieg va seleccionar-ne vuit i
els va arranjar i reorquestrar per orquestra simfònica. La producció EMVIC 2019, a càrrec de
l’orquestra simfònica i cors, us proposa la versió original que acompanyava l’obra d’Ibsen.

Una producció de:

Col·labora:

Organitza:

MÚSICA

Dijous
9 de maig
20 h

TEATRE

Diumenge
12 de maig
18 h

Música
de prop

Sala 3 Joan Anglada
8€
1h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
1 h 30 min

Marc Casas i Guillem Plana

Escape Room

Un duo de vibràfon i guitarra elèctrica
Basant-se en estàndards del jazz i sense renunciar a l’expressió més contemporània dels
seus instruments, Marc Casas i Guillem Plana proposen un llenguatge propi que els permet
desenvolupar una complicitat dalt de l’escenari i que es transmet al públic amb la seva
sonoritat singular i original.

Amb Joel Joan, Oriol Vila, Àgata Roca i Paula Vives
Dues parelles d’amics queden per fer un joc d’escapada en viu al barri d’Hostafrancs, on
recentment s’ha trobat el cadàver d’un home esquarterat... Però tan bon punt la porta de
l’habitació es tanca hermèticament comencen a passar coses estranyes. Encara que no ho
sembli, això és una comèdia... Una comèdia de por!
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GALA TEATRE

Dilluns
13 de maig
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
Gratuït
1 h 20 min

Gala Premi de Teatre BBVA
Lliurament de premis i una nit plena de sorpreses
És el moment culminant del Premi BBVA de Teatre, on es coneixeran els guanyadors de
l’edició 2019. Una gran gala amb espectacles i artistes convidats.
Cal confirmar l’assistència a fundacio@fundacioacm.cat i tel. 93 852 13 85 (de 9 h a 14 h).
Organitza:

MÚSICA

Dimarts
14 de maig
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
35 € - 45 € - 50 €
1 h 30 min

Antonio Orozco presenta Único
Torna Antonio Orozco, música i emocions en estat pur
“No busquis res corrent i no facis res més que deixar-te trobar, parlarem de la teva vida, de
les teves emocions i també de les teves pors, Único ets tu, Único no és ni més ni menys que
una part meravellosa de la teva vida. Si alguna vegada has pensat que les meves cançons
parlen de tu, aleshores no t’ho pensis més: parlen de tu!”
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TEATRE

Diumenge
19 de maig
18 h

MÚSICA

Dissabte
25 de maig
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
18 €
1 h 20 min

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
1 h 20 min

La dansa de la venjança

Els Catarres

La separació aparentment serena d’una parella, amb Pablo Derqui i Laia Marull
Una parella se separa després d’anys de matrimoni. El divorci els obliga a resoldre com s’han
de repartir les hores d’un fill menor d’edat. Han fet un pacte. Però avui, a la casa on havien
fundat la seva història en comú, el pacte es trenca i alguna cosa esclata. Un text de Jordi
Casanovas dirigit per Pere Riera.

Totes les nostres cançons parlen de tu
Una de les claus d’Els Catarres és la proximitat de les seves lletres i les seves cançons.
Totes les nostres cançons parlen de tu és un espectacle amb escenografia íntima. Amb
l’acompanyament d’un quartet de corda, el grup fa que la gent se submergeixi en un viatge
a través de tota la seva discografia.

MÚSICA

Divendres
24 de maig
20 h
Música
de prop:
màster
concert

Sala 2 Joaquim Maideu
10 €
1h

MÚSICA PER A NADONS

Diumenge
26 de maig
10.30 h i 12 h

Especial
nadons

Familiar

Escenari
Sala 1 Ramon Montanyà
7€
45 min
Recomanat de 0 a 3 anys

Alba Ventura

Concert per a nadons, de Blanc Produccions

Una pianista catalana de projecció internacional
És un privilegi comptar amb la prestigiosa pianista catalana Alba Ventura, que a més d’oferir
aquest concert a L’Atlàntida, impartirà classes magistrals als alumnes del Conservatori de
Música de Vic, dins de la dinàmica d’aquest cicle que anomenem màster-concert.

Un projecte amb l’assessorament del músic i pedagog portuguès Paulo Lameiro
Concerts per a nadons són concerts on els infants fins a 3 anys són convidats a escoltar
música. No es tracta de teatre musical, ni és una història o un conte que es desenvolupa.
En aquesta proposta es busca el gaudi de la música compartida entre nadons i intèrprets,
pares, mares i germans, avis i amics.

Amb la col·laboració de:
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CANT CORAL

Dissabte 1 de juny
16.30 h i 20 h
Diumenge 2 de juny
12 h i 18 h

DANSA

Diumenge
9 de juny
12 h
L’Atlàntida
Educa

L’Atlàntida
Educa

Sala 1 Ramon Montanyà
9€
1h

Plaça de la Noguera
Gratuït
45 min

Cantània: A de Brossa

Vic Balla!

Amb la participació de 21 escoles de primària i 800 alumnes
Una nova edició de Cantània, la cantata participativa amb alumnes de primària d’Osona i del
Ripollès. Aquest any amb composició musical d’Eduard Iniesta i dramatúrgia de Marta Gil
sobre poemes de Joan Brossa i Miquel Desclot.

Una experiència per a totes aquelles persones que sempre han volgut ballar i mai han gosat
El cos. Sorra de tots els deserts. Espectacle participatiu resultat del projecte que ha dut a
terme a Vic el coreògraf i ballarí Bebeto Cidra amb una cinquantena de persones provinents
de diferents entitats, grups i iniciatives.

Una coproducció de:

Més informació i inscripció al web www.latlantidavic.cat
Espectacle vinculat al Clàssica Jove.

Amb el suport de:

TEATRE

Diumenge
7 de juliol
18 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
Durada a determinar

Alguns neixen estrellats
La cultura
ens fa lliures

Joan Pera i Pep Sais ens evoquen els grans còmics universals
Un dia en la vida d’un pocatraça, una persona maldestra a qui les feines no li duren més
d’un dia i tota la feina que té, és trobar feina. Un homenatge als grans còmics i humoristes
universals del cinema i la televisió com Charles Chaplin (Charlot), Peter Sellers (Inspector
Closseau) i Rowan Atkinson (Mr Bean).
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Compartim projecte
cultural i educatiu
Entitats vigatanes:

L’Atlàntida forma part de l’Associació Teatres Amics:

L’Atlàntida forma part de l’Associació Teatres d’Osona:

L’Atlàntida és membre actiu del programa d’inclusió social Apropa Cultura:

Tots els centres educatius de Vic i la comarca que participen en el projecte L’Atlàntida Educa.
Centres educatius amb conveni de col·laboració:

Entitats comarcals:

L’Atlàntida i l’EMVIC desenvolupen un projecte cultural i educatiu compartit.

Iniciatives culturals:
Disseny i maquetació: www.funesycastillo.com

Segueix-nos a:

Coordenades GPS: 41.928215,2.2605317
Telèfon: 93 702 72 57
52

Horari de taquilles:
De dimecres a divendres de 15.30 h a 19.30 h
Dissabtes de 10 h a 13 h
info@latlantidavic.cat
www.latlantidavic.cat

Entitats culturals de referència del país:
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ORGANITZA

MECENES D’HONOR

MECENES I

MECENES II

Imatge de portada: Aina Roca

AMB EL SUPORT DE:

