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L’Atlàntida culmina la trajectòria d’una primera dècada 
fonamentada en la qualitat i la diversitat artístiques i 
es consolida com a referent cultural de proximitat amb 
més de mig milió d’espectadors i més de mil espectacles 
o activitats.

En aquests primers deu anys, L’Atlàntida ha avançat en 
l’abast social de la seva acció cultural i educativa, de la 
mateixa manera que ha teixit una xarxa de complicitats 
amb agents i entitats de caràcter ben divers que s’han 
sumat al desenvolupament d’un projecte compartit. 

La convivència amb l’Escola de Música i Conservatori 
de Vic, l’envergadura de l’equipament, l’estructura 
professional i l’exercici de capitalitat que correspon a 
L’Atlàntida han estat factors decisius per a la projecció 
nacional d’un centre emblemàtic en la música clàssica i 
és en aquesta singularitat que també s’han determinat 
actuacions de caràcter internacional.

Arribats a la perspectiva de la propera dècada, 
L’Atlàntida té la vocació de: multiplicar les seves veus 
en un espai de participació social, davant i darrere de 
l’escenari; emfatitzar l’acció educativa de caràcter 
transversal; generar noves complicitats institucionals 
i crear nous públics; cultivar la catalanitat en una 
dimensió d’universalitat i modernitat; desenvolupar 
projectes d’àmbit internacional; avançar en 
l’accessibilitat social, cultural, física, cognitiva i 
sensorial i abordar el compromís amb la sostenibilitat 
mediambiental, entre d’altres objectius que ja semblen 
imprescindibles a hores d’ara.

Per tot això i molt més, GRÀCIES i que per moltes 
dècades puguem desenvolupar un projecte compartit 
que ens reuneixi en l’emoció i en la saviesa de la música 
i les arts escèniques.

L’ATLÀNTIDA,
DEU ANYS

D’UN PROJECTE 
COMPARTIT

Sala 1 Ramon Montanyà
36 €

1 h 40 min

TEATRE GESTUAL

Dissabte 5 d’octubre
18 h i 20.30 h

Diumenge 6 d’octubre
18 h

Hits. El Tricicle
Cent minuts farcits de gags que tothom té a la memòria
Hits conté el bo i millor del Tricicle i és l’espectacle més llarg 
que ha fet el mític trio còmic. Els dotze esquetxos i l’ampli 
resum de gags curtíssims que tanca l’espectacle deixen el 
públic a punt del col·lapse respiratori.
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Aula-Brecht. Textos de Bertolt Brecht
Òscar Intente projecta l’esperit de rebel·lió de Brecht amb poesia i humor
Una quinzena de poemes i textos del dramaturg i poeta alemany, amb la intenció que 
l’espectador mantingui una actitud crítica que li permeti comprendre les realitats ocultes i 
que l’impulsi a prendre decisions cap a un món més just. L’acció transcorre en la reproducció 
escènica d’una aula.

Divendres
11 d’octubre

20.30 h
Diàleg 21.35 h

Casino de Vic
16 €

12 € (Padrins i socis del Casino)
1 h 5 min

TEATRE

La reina de la bellesa de Leenane
Un dels grans èxits de la temporada dirigit per Julio Manrique
El petit poble irlandès de Leenane és on viuen Mag Folan i la seva filla Maureen, que passa 
els dies veient com la joventut se li escapa de les mans mentre té cura de la seva mare. Un 
drama sobre la solitud, la sinceritat i les relacions entre les persones i la família, amb Marta 
Marco i Ernest Villegas.

Diumenge
13 d’octubre

18 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €

1 h 40 min

TEATRE

Inferno, d’Albert Vidal
L’infern de Dante en un espai insòlit i en l’idioma original
Un pàrquing és aquell lloc on els vehicles esperen que arribi el seu propietari perquè els 
porti de nou a la llum. Així, els llimbs, on les ombres dels condemnats esperen el redemptor 
per conduir-los cap a la beatitud. Una nova genialitat d’Albert Vidal que presenta tres cants 
de l’Inferno en toscà del segle XII, al pàrquing de L’Atlàntida.

Divendres
18 d’octubre

20.30 h
Diàleg 21.30 h

Pàrquing de L’Atlàntida
18 €

1 h 

PERFORMANCE 
TEL·LÚRICA

Col·labora: Col·labora:

Bitxos Raros, de Nuri Total
Una granja musical on tenen cabuda tots els bitxos raros
Un pop amb bicicleta, una libèl·lula astronauta i un gripau amb ales són alguns dels 
protagonistes d’un espectacle divertit, amb cançons plenes de màgia i energia que 
entusiasmaran tota la família.

Diumenge
6 d’octubre

12 h

Sala 2 Joaquim Maideu
7 €

50 min 
Recomanat a partir de 3 anys

MÚSICA

Familiar

Estrena
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Història d’un mitjó, la Canica Teatro
Les peripècies d’un mitjó que busca sense descans el seu amic perdut
Mitjons, llençols, pantalons, pals de fregar, escombres, planxes i altres objectes quotidians donen 
vida a aquesta proposta teatral divertida i desenfadada. El mitjó respira, s’emociona, desitja, té 
por, parla... Tot és un joc, imaginació, il·lusió, emoció.

A Vore, de Sònia Gómez
Una barreja fulgurant de la jota tradicional, la musica electrònica i la dansa 
Un projecte que confronta i integra llenguatges aparentment distanciats en l’imaginari 
contemporani urbà: música electrònica, amb Astrio, Pau Puig i Ramon Balagué, i dansa 
contemporània amb jotes, cants de llaurar, dolçaina i una balladora que sembla arribada 
del passat.

Premi Butaca 2018 - Millor espectacle de dansa.

Diumenge
20 d’octubre

12 h

Divendres
25 d’octubre

20.30 h
Diàleg 21.30 h

Sala 2 Joaquim Maideu
7 €

50 min
Recomanat a partir de 4 anys

Sala 1 Ramon Montanyà
18 €

1 h

TEATRE D’OBJECTES

DANSA

Festa final del Festival Protesta
Festa de cloenda del Festival Internacional de Cinema de Crítica Social
La setena edició del Protesta reflexiona sobre el gènere, una temàtica complexa i d’actualitat. 
La festa de cloenda portarà un espectacle amb actuacions musicals, arts escèniques, 
lliurament de premis i la intervenció dels membres del jurat.

Dissabte
26 d’octubre

18 h

Sala 2 Joaquim Maideu
Gratuït

1 h 30 min

CINEMA

Organitza:

Col·labora:

Familiar

Jerusalem, direcció de Julio Manrique
Pere Arquillué en un muntatge transgressor que va fascinar el públic britànic
Un crit salvatge a la llibertat, un conte punk extremadament original de Jez Butterworth. 
L’antiheroi que protagonitza aquesta peça és decadent, deixat, patètic, però també valent i 
divertit. Una coproducció de Teatre Romea, Centro Dramático Nacional i Grec 2019 Festival 
de Barcelona, amb una dotzena d’actors sota la direcció de Julio Manrique.

Dissabte 19 d’octubre
20.30 h

Diumenge 20 d’octubre
18 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €

2 h 30 min

TEATRE
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Kaixes, cia. Com sona?
Un concert on cada cançó esdevé un joc a través del teatre d’objectes
Una barreja eclèctica entre música popular i cançó d’autor, on els instruments tenen un 
paper actiu i on el moviment és present en cada nota. La caixa de cartró com a element 
imaginari al món infantil. Una caixa sovint pot esdevenir qualsevol objecte i alhora pot ser 
també un element sorpresa.

Diumenge
27 d’octubre

12 h

Sala 2 Joaquim Maideu
7 €

50 min
Recomanat de 2 a 6 anys

MÚSICA I TEATRE

Familiar

C
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Jean-Guihen Queyras i Alexandre Tharaud
Dos referents internacionals
Dins la seva gira per l’Estat espanyol, Jean-Guihen Queyras i Alexandre Tharaud alternen les 
grans pàgines del repertori (Brahms, Debussy, Haydn) amb algunes sorpreses. Un concert 
ineludible pels amants de la música amb dues figures de talla internacional.

Dissabte
26 d’octubre

20.30 h
Xerrada 19.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
29 € - 32 €
1 h 30 min

GRANS CONCERTS

Amb el mecenatge de: Col·labora:Patrocina:
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Bliss, de Jordi Pota
Cinc claus per a la felicitat: una nova manera de viure la màgia
Espectacle immersiu on el públic, quan entra al teatre, passa de ser un espectador a ser un 
congressista. El mag passa a ser un conferenciant, el teatre, a ser un auditori. I els jocs de 
màgia passen a ser investigacions màgiques per obtenir la felicitat.

Divendres
1 de novembre

20 h
Diàleg 21.15 h

Sala 1 Ramon Montanyà 
(escenari)

14 €
1h 10 min

MÀGIA

Amb la participació:

Estrena

8

Foramuralla
Onzena edició del Foramuralla a L’Atlàntida
Organitzat per la Jazz Cava de Vic, el Foramuralla és un festival de música que pretén obrir-se  
a un ventall més ampli de públic, en un espai molt més gran, però sense perdre la línia de 
programació eclèctica i de qualitat. Consulteu el web www.foramuralla.cat

Divendres
1 de novembre

A partir de les 17 h

Sala 2 Joaquim Maideu
i vestíbul del teatre
Preu a determinar

MÚSICA

Khatia Buniatishvili, piano
Tècnica depurada i magnetisme personal
La brillant pianista georgiana s’ha convertit en una de les figures més destacades del món 
musical. A Vic presenta un atractiu repertori basat en algunes de les sonates més intenses i 
divulgades de Beethoven, en commemoració del 250è aniversari del naixement del compositor.

Diumenge
3 de novembre

18 h
Xerrada 17 h

Sala 1 Ramon Montanyà
32 - 36 €

1 h 30 min (pausa inclosa)

GRANS CONCERTS

Organitza: Amb el mecenatge de: Col·labora:Patrocina:

Qui ets? Una obra de Màrius Serra
Aquests éssers sovint invisibles, els quiets, que et permeten descobrir qui ets
En Llullu, nascut amb paràlisi cerebral, ha d’anar amb cadira de rodes i mai no podrà caminar. 
En un càmping de l’Empordà on passen uns dies en família, el seu pare té un somni: algun dia 
veurà córrer el seu fill. Un espectacle ple de llum, ple de música en directe i de veritats.

Diumenge
27 d’octubre

18 h

Auditori Teatre de Calldetenes
18 €

1 h 20 min

TEATRE

Col·labora:
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El Pot Petit. 10 anys
El Pot Petit celebra 10 anys amb un concert excepcional
Deu anys plens d’aventures, ritmes, rialles i cançons recollits en un concert excepcional que 
només es podrà veure a deu escenaris únics de Catalunya. Tretze músics a escena que faran 
sonar les cançons d’El Pot Petit com mai abans no les havíeu sentit.

Dissabte
9 de novembre

12 h i 17 h

Sala 1 Ramon Montanyà
15 € i 13 € (menors de 12)

1 h 15 min

MÚSICA

Familiar

Els Pets, Som
Els Pets tornen als escenaris amb tota la força, després de cinc anys
Amb una escenografia i una posada en escena acurades, Els Pets presenten el seu nou disc, 
Som, en una gira que va començar el passat mes de desembre i en què han exhaurit les 
entrades a tots els teatres on han actuat. Un directe nou, amb una connexió més íntima amb 
el públic.

Divendres
8 de novembre

20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
28 € - 30 €
1 h 30 min

MÚSICA
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L’Habitació del costat, de Sarah Ruhl
Una comèdia sobre la sexualitat a l’època victoriana dirigida per Julio Manrique
Un metge fascinat pel progrés científic experimenta amb l’ús d’un insòlit aparell elèctric 
que hauria de servir per curar tot tipus de disfuncions i neurosis de naturalesa sexual: un 
vibrador. Una comèdia divertida amb un repartiment de luxe.

Pau Riba, Dioptria50
Cinquanta anys d’un disc històric, en directe
Al cap de 50 anys de carrera, Pau Riba torna als escenaris acompanyat del seu grup habitual, 
De Mortimers, per commemorar el seu primer treball discogràfic, el mític Dioptria, que és 
considerat un dels millors discs del pop-rock cantat en català de tots els temps.

Diumenge
17 de novembre

18 h

Divendres
22 de novembre

20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €

2 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 €

1h 30 min

TEATRE

MÚSICA

Quartet Casals
La formació catalana de més projecció internacional
El Quartet Casals no necessita presentació a aquestes alçades. La prestigiosa formació torna a 
L’Atlàntida amb un atractiu repertori que fa un recorregut pels grans clàssics del gènere del quartet, 
Haydn, Mozart i Beethoven. Exquisidesa i excel·lència musical.

Dissabte
16 de novembre

20.30 h
Xerrada 19.30 h

Sala 2 Joaquim Maideu
32 €

1h 38 min

GRANS CONCERTS
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Amb el mecenatge de: Col·labora:Patrocina:

Casa de nines, 20 anys després
Sílvia Munt dirigeix una obra intensa amb Emma Vilarasau i Ramon Madaula
En l’escena final de la cèlebre obra mestra d’Ibsen, Nora Helmer pren la sorprenent decisió 
de tancar la porta a la seva vida anterior: deixar el marit i els fills i començar una vida en 
solitari. Han passat vint anys des que la Nora va marxar de casa. Ara ha tornat. Però per què?

Una producció de Teatre Romea i Grec 2019 Festival de Barcelona

Diumenge
10 de novembre

18 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €

1 h 30 min

TEATRE
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Un món de cartró, de Crea Moviment
Un espectacle familiar original i participatiu amb caixes de cartró
Un espai ple de caixes de cartró i un conte obriran les portes a un nou món per a menuts 
i grans. La companyia va desgranant el conte a través de jocs, cançons i propostes de 
moviment. Les caixes de cartró són els instruments i l’escenografia de l’espectacle.

Els infants participants han d’anar acompanyats d’un adult.
També hi ha l’opció de ser espectador.

Diumenge
24 de novembre

12 h

Sala 2 Joaquim Maideu
7 €

1 h 30 min
Recomanat de 3 a 8 anys

PARTICIPATIU

Familiar

Dissabte
23 de novembre

20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
18 €

1 h 15 min

MÚSICA

Jo bé, i tu?
Osonament celebra els seus 40 anys a L’Atlàntida, amb un espectacle benèfic
L’espectacle multidisciplinari parteix d’una lectura d’Aldous Huxley, Un món feliç, com a 
pretext per arribar a una obra de creació. Aquesta representació és el resultat de vuit mesos 
de creació col·lectiva dels usuaris d’Osonament sota la direcció artística d’Arnau Tordera.

Espectacle 
benèfic

Organitzat amb:
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Xavier Sabata amb Vespres d’Arnadí
Un dels millors contratenors del món
Xavier Sabata està triomfant a tot el món. Acompanyat de Vespres d’Arnadí i sota la direcció 
de Dani Espasa, el tindrem a Vic per presentar el disc que acaba de publicar, on repassa les 
àries dels grans compositors del barroc dedicades a Alexandre el Gran. La presentació oficial 
es farà a Vic, en el marc de Grans Concerts.

Divendres
29 de novembre

20.30 h
Xerrada 19.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
34 €

1 h 30 min (pausa inclosa)

GRANS CONCERTS

16

Amb el mecenatge de: Col·labora:Patrocina:

Cap Girell, de Zamdart
Dansa contemporània inspirada en els moviments de Qi Gong i taitxí
La jove companyia estrena un espectacle amb coreografia d’Elisabeth Duran. Mongombi 
és un personatge que roman com adormit en la seva harmonia, però de sobte ensopega i 
desvela altres aspectes de la seva naturalesa que mai havia sospitat.

Divendres
13 de desembre

20.30 h
Diàleg 21.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà 
(escenari)

14 €
56 min

DANSA

Laika, de Xirriquiteula Teatre
Què passa quan s’utilitzen els animals com a conillets d’índies?
La Laika és la gosseta que els soviètics van enviar a l’espai el 1957 i que ha passat a la història 
per ser el primer ésser viu en orbitar la Terra. Xirriquiteula Teatre ens ho explica a través 
dels titelles, el gest, el clown i les projeccions.

Premi Drac d’Or del Jurat Infantil, Fira Titelles de Lleida 2018
Premi Millor direcció a FETEN 2019
Premi BBVA de Teatre 2019

Diumenge
15 de desembre

12 h

Sala 2 Joaquim Maideu
7 €
1 h

Recomanat a partir de 5 anys

TEATRE

Familiar

El Trencanous. Ballet Nacional Rus
Un clàssic imprescindible del ballet
El Trencanous és un ballet de dos actes amb una coreografia original de Màrius Petipà i 
Lev Ivanov i una partitura de Piotr Ilitx Txaikovski. El llibret és una adaptació del conte de 
Hoffmann El Trencanous i el rei dels ratolins. Es va estrenar al teatre Mariinsky de Sant 
Petersburg, el 18 de desembre de 1892, en una sessió doble amb l’òpera de Txaikovski, 
Iolanta.

Diumenge
24 de novembre

18 h

Sala 1 Ramon Montanyà
25 € - 29 €

1 h 45 min (pausa inclosa)

DANSA
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Anaïs Oliveras, Stabat Mater
La jove soprano presenta el seu primer disc a Vic acompanyada d’un quintet
Concert i presentació del disc Stabat Mater de Boccherini, enregistrat a L’Atlàntida l’estiu 
passat. A la plenitud vocal de l’Anaïs Oliveras, s’hi afegeix l’excel·lència interpretativa del 
quintet de corda format per joves catalans experts en el repertori barroc, alguns dels quals 
són col·laboradors habituals d’en Jordi Savall.

Divendres
20 de desembre

20.30 h
Xerrada 19.30 h

Sala 2 Joaquim Maideu
18 €

1 h

GRANS CONCERTS
JOVES INTÈRPRETS

Amb el mecenatge de: Col·labora:Patrocina:

La Tendresa, de T de Teatre i Dagoll Dagom
Una divertida comèdia de llenyataires i princeses
T de Teatre i Dagoll Dagom coprodueixen la comèdia d’Alfredo Sanzol guardonada amb 
el Premio Nacional de Literatura Dramática 2017 i el XII Premio Valle-Inclán. L’autor s’ha 
inspirat en Shakespeare en aquesta enginyosa comèdia romàntica que ens parla del mal que 
ens pot fer l’amor. Si volem estimar, hem d’arriscar-nos a patir.

Diumenge
15 de de desembre

18 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €

1 h 45 min
A partir de 12 anys

TEATRE

Gaudeix de la música

ELS MILLORS PLANS
PER A TU

A prop
teuTroba la teva oferta

Ofertes Favorits El meu compte

Música

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

Venda d’entrades amb descompte a entradesdevanguardia.com

Els millors espectacles a L’Atlàntida 
amb un 10% de descompte amb la 

targeta del Club Vanguardia

A més, amb el Club Vanguardia gaudiràs de propostes amb descompte 
en restaurants, cinemes, espectacles, museus, viatges... 

Descobreix-les totes a l’app Club Vanguardia i a clubvanguardia.com
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Concert de Nadal amb la Coral Canigó
La Coral Canigó s’enfronta a una obra de Bernstein
Un any més, no faltarà el concert del dia de Nadal. Aquesta vegada, és el torn de la Coral 
Canigó amb un programa que inclourà l’obra Chichester Psalms, de Leonard Bernstein, a 
més de les nadales més tradicionals.

Dimecres
25 de desembre

20.30 h

Sala 2 Joaquim Maideu
15 €

1 h

CANT CORAL

Els Pastorets, de Folch i Torres
Un clàssic de la tradició nadalenca
Un any més tornen Els Pastorets de Vic a L’Atlàntida. Un projecte de ciutat promogut pel 
grup Etcètera Teatre i amb la participació d’alumnes i exalumnes de l’EMVIC. Una de les 
peces tradicionals de l’escena catalana, adreçada a tots els públics, amb música en directe 
i algunes sorpreses. 

Dijous
26 de desembre, 18 h

Dissabte
28 de desembre, 20.30 h

Dimecres
1 de gener, 18 h

Sala 1 Ramon Montanyà
10 € (infants) - 12 € (adults)

2 h 10 min

TEATRE

Jo
an

 P
ar

er
a

Organitza:

Concert de Cap d’Any
Festival de valsos i danses amb l’Orquestra Simfònica del Vallès
A la primera part escoltarem peces ben conegudes de diversos autors i la segona part estarà 
dedicada íntegrament a Johann Strauss i el seu repertori més genuí de Cap d’Any, com El 
ratpenat o El Danubi Blau. Elena Copons, soprano i Andrés Salado, direcció.

Dissabte
4 de gener

20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
28 €

1 h 30 min

MÚSICA

Oratori de Nadal, de J. S. Bach
Orquestra de Cambra de Vic, amb cors i solistes
La formació presenta tres cantates del cèlebre Oratori de Nadal, de Johann Sebastian Bach, 
sota la direcció d’Esteve Nabona i amb els solistes Susanna Puig, Joan Mas, Ferran Mitjans, 
Ferran Albrich i Jordi Domènech. 

El cor es formarà especialment per a l’ocasió. Admissió oberta a tothom, més informació a 
www.latlantidavic.cat

Dissabte
21 de desembre

20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
20 €

1 h 30 min

MÚSICA
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Altres programacions d’arts 
escèniques de Vic 
Si t’agraden la música i les arts escèniques i vols conèixer la 
programació de tots els espais i equipaments de la ciutat de 
Vic, entra al web www.culturavic.cat

Temporada
2019-2020

Diferents espais de la ciutat
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Activitats
L’Atlàntida Educa

ACCÉS
GRATUÏT

Xerrades divulgatives a l’entorn del concert

J. G. Queyras i A. Tharaud 26 d’octubre 19.30 h

Khatia Buniatishvili 3 de novembre 17 h

Quartet Casals 16 de novembre 19.30h

Xavier Sabata amb Vespres d’Arnadí 29 de novembre 19.30 h

Anaïs Oliveras 20 de desembre 19.30 h

Diàlegs amb l’equip creatiu

Aula-Brecht. Textos de Bertolt Brecht 11 d’octubre 21.35 h

Inferno, d’Albert Vidal 18 d’octubre 21.30 h

A Vore, de Sònia Gómez 25 d’octubre 21.30 h

Bliss, de Jordi Pota  1 de novembre 21.15 h

Cap Girell, de Zamdart  13 de desembre 21.30 h

La cultura
ens fa lliures



__
Aula-
Brecht
__

__
A Vore
__

__
Bliss

__

__
Cap Girell
__

__
Inferno

__

www.emvic.cat    |    93 702 72 57 ext. 1

Eduquem
els infants
en la música
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Amb el mecenatge de la 

FUNDACIÓ PUIG-PORRET

Abonament 4 concerts:

a partir de 95 €

Grans
Concerts  
Vic 2019

Amb el suport de:

Organitza: Amb el mecenatge de:

Patrocina:

Col·laboradors:

29

JEAN-GUIHEN QUEYRAS, 
VIOLONCEL
ALEXANDRE THARAUD, PIANO
Dos referents internacionals

QUARTET CASALS 
La formació catalana de més projecció 
internacional

KHATIA BUNIATISHVILI, PIANO
Tècnica depurada i magnetisme personal

ANAÏS OLIVERAS, SOPRANO
Stabat Mater de Boccherini 
a càrrec de Joves Intèrprets

26.10.19

16.11.19

03.11.19

20.12.19

Informació i venda:
Taquilles de L’Atlàntida · T. 93 702 72 57 ext. 3 – 15205

29.11.2019
XAVIER SABATA AMB VESPRES D’ARNADÍ
Un dels millors contratenors del món

www.latlantidavic.cat

JOVES INTÈRPRETS

CONCERT EXTRAORDINARI
FORA DE L’ABONAMENT

grans concerts 
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Amb el mecenatge de la 

FUNDACIÓ PUIG-PORRET

Grans
Concerts  
Vic 2019

Divendres 29 de novembre, a les 20.30 h

XAVIER SABATA AMB 
VESPRES D’ARNADÍ
Un dels millors contratenors del món

Les àries que els grans compositors van dedicar 
a Alexandre el Gran

Preu: 34 €

A les 19.30 h xerrada divulgativa a l’entorn del concert a càrrec de Dani Espasa i Xavier Sabata.

CONCERT
EXTRAORDINARI

FORA DE
L’ABONAMENT
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Programació familiar de L’Atlàntida

MÚSICA

TEATRE D’OBJECTES

MÚSICA I TEATRE

TEATRE

Bitxos Raros 
Nuri Total

Diumenge 6 d’octubre
12 h
Recomanat a partir de 3 anys

Història d’un mitjó 
La Canica Teatro

Diumenge 20 d’octubre
12 h
Recomanat a partir de 4 anys

Kaixes 
Cia. Com Sona?

Diumenge 27 d’octubre
12 h
Recomanat de 2 a 6 anys

Laika 
Xirriquiteula Teatre

Diumenge 15 de desembre
12 h
Recomanat a partir de 5 anys

Preu
únic:

7 €

PARTICIPATIU Un món de cartró
Crea Moviment

Diumenge 24 de novembre
12 h
Recomanat de 3 a 8 anys

33

EL POT PETIT
10 anys

Dissabte 9 de novembre
12 h i 17 h

Sala 1 Ramon Montanyà
15 € i 13 € (menors de 12 anys)
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10 de novembre
Casa de nines
Pàg. 12

11 d,octubre
Aula-Brecht
Pàg. 2

16 de novembre
Quartet Casals
Pàg. 12

13 d,octubre
La reina de la bellesa
Pàg. 3

17 de novembre
L’Habitació del costat
Pàg. 13

18 d,octubre
Inferno
Pàg. 3

22 de novembre
Pau Riba
Pàg. 13

19 i 20 d,octubre
Jerusalem
Pàg. 4

29 de novembre
Xavier Sabata
Pàg. 16

25 d,octubre
A vore
Pàg. 5

13 de desembre
Cap Girell
Pàg. 17

26 d,octubre
J. G. Queyras i A. Tharaud        
Pàg. 7

15 de desembre
La Tendresa
Pàg. 19

27 d,octubre
Qui ets?
Pàg. 8

20 de desembre
Anaïs Oliveras
Pàg. 19

1 de novembre
Bliss
Pàg. 9

21 de desembre
Oratori de Nadal
Pàg. 20

3 de novembre
Khatia Buniatishvili
Pàg. 9

25 de desembre
Concert de Nadal
Pàg. 20

8 de novembre
Els Pets, Som
Pàg. 11

4 de gener
Concert de Cap d’Any
Pàg. 21

Abonament escull els espectacles de l'Abonament:

a la carta
De 4 a 6 espectacles

De 4 a 6 espectacles

A partir de 4 espectacles

De 7 a 9 espectacles

De 7 a 9 espectacles

A partir de 10 espectacles

A partir de 10 espectacles

PA
DR

IN
S

am
ic

s*

general*

*Recorda que fer-te amic és gratuït i gaudeixes de molts avantatges.

-20%

-30%

-15%

-25%

-20%

-25%

-5%

Estalvi: fins a 
38 €

Estalvi: fins a 
92 €

Estalvi: fins a 
29 €

Estalvi: fins a 
77 €

Estalvi: fins a 
56 €

Estalvi: fins a 
56 €

Els abonaments de L’Atlàntida
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abonament
jove

Fins a 25 anys

divendres 25 d’octubre

A Vore, de Sònia Gómez

Diumenge 10 de novembre

Casa de nines, 20 anys després

diumenge 15 de desembre

La Tendresa, de T de Teatre i Dagoll Dagom

divendres 11 d’octubre

Aula-Brecht. Textos de Bertolt Brecht

18 €

22 € - 27 € - 29 €

22 € - 27 € - 29 €

12 € - 16 €

Tastet de teatre

4 obres:

50 €
estalvi: 42 €

Abonament

A partir d
e

3 espectacles:

-50%

I molts més!

Els abonaments de L’Atlàntida

Total sense descompte:       92 €

CAP GIRELL
AULA BRECHT

A VORE
PAU RIBA

LA TENDRESA
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Dates d’inici de venda

Grups

Entrades ultima fila
,

Col .lectius

Emvic

Punts de venda

Anticipa’t amb la 
tranquil·litat de saber 
que si no pots venir, les 
podràs canviar per un 
altre espectacle.
(Fins a 48 h abans de 
l’espectacle).

Padrins:
9 de juliol,
a partir de les 11.45 h

A partir de 8 amics:

-20 %

10 €

-50 %
Escènic Vic

(Institut del Teatre)

10 %
Col·lectius* amb un 10%

de descompte permanent
*Consulta’ls a www.latlantidavic.cat

Col·lectius*
Descomptes puntuals

*Consulta’ls a www.latlantidavic.cat

Fins a 3 dies abans
de l’espectacle

Grans Concerts Vic:

10 €

Preus especials per alumnes i professors:

A partir de 20 amics:

-25 %

Amics:
12 de juliol,
a partir de les 10 h

Públic general:
16 de juliol,
a partir de les 15.30 h
*Encara no ets amic? 
  És gratuït i tot són avantatges.

Podràs escollir les millors 
localitats amb els 
millors descomptes de la 
temporada.

Tots els abonaments 
són encara més òptims 
si et fas Amic/ga de 
L’Atlàntida. És gratuït
i tot són avantatges.

Avantatges dels abonaments

Venda d ’abonaments i entrades

Més informació: taquilles@latlantidavic.cat o bé 93 702 72 57 ext. 3 – 15205

Canvi d’entrades
si no pots venir

Les millors localitats
als millors preus

Augmenta
el teu descompte

Descomptes per entrades*
  individuals i grups

 *Aquests descomptes no són aplicables a tots els espectacles. Més informació a www.latlantidavic.cat

Per Internet: www.latlantidavic.cat (24 h)
· Quan compris abonaments també pots adquirir entrades individuals.

A les taquilles de L’Atlàntida:  
· Fins al 13 de juliol: de dilluns a divendres de 10 h a 14 h i de 15.30 h 

a 19.30 h. Dissabtes de 10 h a 13 h.
· Del 16 al 27 de juliol: horari habitual.
· A partir del 4 de setembre: de dimecres a divendres de 15.30 h a 19.30 h 

i dissabtes de 10 h a 13 h.

A l’Oficina de Turisme de Vic (només entrades individuals)
· Horari habitual: matins, de dilluns a dissabte d’11 h a 13 h. 

Tardes, dilluns i dimecres de 16 h a 18 h.



Fes-te Amic o Padrí
de L’Atlàntida

Formaràs part d’un projecte cultural i educatiu únic
i gaudiràs de molts avantatges

41
www.uvic.cat

info.uvic.cat/estudis
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Escull i compra abonaments i entrades

Pàrquing
Horari 24 h

Per a més informació:
aparcamentlatlantida@tac-osona.cat
93 889 24 71

Visites guiades
L’Atlàntida ofereix visites guiades a 
entitats, associacions, escoles, etc. 
Cal fer reserva amb una setmana 
d’antelació.

Contacte:
info@latlantidavic.cat
93 702 72 57 ext. 2

L’Atlàntida
Centre de convencions
Posem a la vostra disposició 
les nostres instal·lacions, per tal que 
pugueu escollir el lloc més adequat per al 
vostre esdeveniment.

Contacte:
sara.llado@latlantidavic.cat 
93 702 72 57 ext. 15304

Atlàntida
Bar Restaurant
Servei de bar non-stop
Menú diari de temporada
Sopars i dinars festius a la carta
Terrassa àmplia

Contacte:
hola@atlantidabarrestaurant.com
93 886 07 17

Serveis de L’Atlàntida:



Foramuralla

Un món 
de cartró

Bliss

El 
Trencanous

Hits
El Tricicle

Jerusalem

Kaixes
Festival 
Protesta

Bitxos
Raros

Història 
d’un mitjó

Qui ets?

Jean-Guihen 
Quyras i
Alexandre 
Tharaud

Hits
El Tricicle

Khatia 
Buniatishvili, 
piano

Xavier 
Sabata amb 
Vespres 
d’Arnadí

Els Pets,
Som

Pau Riba,
Dioptria50 Jo bé, i tu?

El Pot Petit.
10 anys

Quartet 
Casals

L’Habitació 
del costat

Casa de 
nines,
20 anys 
desprésAula-Bretch

Inferno

A Vore

Jerusalem

La reina de 
la bellesa 
de Leenane
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Calendari d’espectacles
Novembre 2019Octubre 2019

dillunsdilluns dimartsdimarts dimecresdimecres dijousdijous divendresdivendres dissabtedissabte diumengediumenge

Música Multidisciplinari CinemaTeatre Dansa
Familiar

Tots els públics
L’Atlàntida Educa Grans Concerts

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30



Els Pastorets
Concert
de Cap d’Any

Laika

La TendresaCap Girell

Anaïs 
Oliveras,
Stabar Mater

Oratori 
de Nadal

Concert
de Nadal Els Pastorets Els Pastorets
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Gener 2019Desembre 2019
dillunsdilluns dimartsdimarts dimecresdimecres dijousdijous divendresdivendres dissabtedissabte diumengediumenge

Música Multidisciplinari CinemaTeatre Dansa
Familiar

Tots els públics
L’Atlàntida Educa Grans Concerts

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31
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Entitats de Vic i Comarca:

Iniciatives culturals:

Entitats culturals de referència del país:

Compartim projecte
cultural i educatiu

D
isseny i m

aquetació: w
w

w
.funesycastillo.com

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

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

Segueix-nos a:

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

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

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

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

MECENES D’HONOR:

MECENES:

AMB EL SUPORT DE:

D
isseny portada: dadàcom

unica




