
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. Amb el suport de:

TEMPORADA ESTABLE

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.

DISSABTE 21 D’ABRIL, A LES 19.30 h

DISSABTE 28 D’ABRIL, A LES 20 h DIUMENGE 20 DE MAIG, A LES 18 h

A Contra Blues és sens dubte una de les millors bandes del panorama europeu actual. 
L’avala el guardó de guanyadora de l’European Blues Challenge 2014, onze anys de carrera 
musical, més de sis-cents concerts i sis treballs discogràfics. 

A Contra Blues són: Alberto Noel Calvillo, guitarra elèctrica, armònica, ukelele i cors; Héctor 
Martín, guitarra elèctrica i cors; Joan Vigo, contrabaix i baix; Núria Perich, bateria, i Jonat-
han Herrero, veu i guitarra acústica.

En aquesta ocasió, retirarem les grades de butaques i hi haurà la foodtruck Delicious Délice 
Alella, perquè pugueu acompanyar el concert amb una beguda.

Prenent com a fil conductor les cançons de l’únic concert que Patty Lemon i Martin Bennet 
van oferir al mític Carnegie Hall de Nova York l’any 1959, There was a Fiesta! explica la ro-
cambolesca història d’aquesta parella, una cantant andalusa i un cantant català, que es van 
conèixer a la Barcelona dels anys quaranta i que van acabar jugant un paper determinant en 
el desenvolupament de la música moderna. Dos cantants de jazz oblidats als marges de la 
història musical del nostre país que van estar a punt de triomfar en la indústria discogràfica 
nord-americana.

Autoria: Salvador S. Sánchez i Cinta Moreno
Director: Salvador S. Sánchez
Intèrprets: Aitor Galisteo Rocher, Cinta Moreno, Santi Colomer, Joel Moreno Codinachs i 
Oriol Roca.

FOODTRUCKS & ROCK

A Contra Blues en concert

There was a Fiesta! At Carnegie Hall
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DIUMENGE 29 D’ABRIL, A LES 18 h

Tres trobadors de llegendes que recorren el país descobrint antigues històries viatgen al Ri-
pollès per portar-nos la llegenda del comte Arnau. Aquesta història parla d’un tal Arnau, un 
cavaller de fosca armadura que, des de fa molts segles, cavalca en un cavall en flames per la 
vall del riu Merdàs. Una història feta cançó, o una cançó feta història, que tothom ha sentit, 
però que molt pocs coneixen. De la mà d’aquests tres trobadors, descobrireu l’origen d’una 
de les llegendes més apassionants de la nostra cultura.

El comte Arnau és un espectacle per a tots els públics que explica una història fascinant plena 
d’aventures, amor i tradició: la llegenda més apassionant de la cultura catalana. Un muntatge 
amb actors, titelles i amb música en directe combinats per aconseguir una gran força visual 
que captiva grans i petits.

Autoria: Salvador S. Sànchez / Director: Joan Arqué / Intèrprets: Irineu Tranis, Roger Julià, Pep Pascual 

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen el gra, una 
nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor. Un espectacle 
poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata 
dels nens. Basat en un fet històric —la guerra als pardals (1958) de Mao Zedong— i inspirat 
en el conte homònim de Sarah Pennypaker. 

Autoria: Jordi Palet i Puig / Directors: Joan Maria i Segura Bernades / Intèrprets: Xavier Idàñez Far-
ré, Txell Botey Catà, Claudi Llobet Urios, Jordi López Garcia, Toni López Garcia, i Jordi Palet i Puig. 

El comte Arnau
Teatre de l’Aurora

La nena dels pardals amb la Tresca i la Verdesca
Teatre al detall 
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Temporada estable 
Espai Escènic Ca n’Humet 

El Masnou

ABRIL, MAIG, JUNY I JULIOL DE 2018

Espectacle adaptat per a persones sordes, amb la participació d’Enrich Lluch, intèrpret en 
llengua de signes catalana i assessor en discapacitats sensorials.

Espectacle adaptat per a persones sordes, amb la participació d’Enrich Lluch, intèrpret en 
llengua de signes catalana i assessor en discapacitats sensorials.
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ABRIL - JULIOL DE 2018
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET

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



Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)
19 de maig

Gratuït amb invitació.
escola@emumm.cat

Escola Cadença
2 i 3 de juny

Gratuït amb invitació.
Tel. 93 555 75 36 / escolademusicteia@hotmail.com

Escola d’Arts Escèniques del Masnou La Teatral 
9 de juny, a les 18 h: Festival de teatre de primavera. Entrada: 5 euros

Actualitza Teatre: “La por”. Els Trapelles: “Trapella news”. Els Galactus: “A l’insti”.
14 de juliol, a les 20 h. Entrada: 5 euros.

La follia: “Peixos, pomes i altres especies verinoses”.
Tel. 676 334 144 / info@lateatral.net / www.lateatral.net

Masnou Ballet Mireia Escoda
10 de juny

Entrada amb invitació.
Tel. 678 917 570 / www.masnouballet.cat / dansa@masnouballet.cat  

Maribel’s Gimnàs i Dansa
Ballant per LES ARTS

17 de juny, a les 10.30 h i a les 12.30 h
Entrades: 8 €

Tel. 93 540 31 02 / www.maribels.es / maribels@maribels.es

Escola d’Arts Escèniques Bibiana Morales
27 de maig: Mostra de dansa

30 i 1 de juliol: Teatre i teatre musical
Entrada amb invitació.

Tel. 650 10 58 74 / www.bibianamorales.com / escolabibiana@gmail.com

Concert:
Cant de mantres
RAVI RAMONEDA I SHAMAN LAIKA

Carnaval
GAT

Menudo teatro! Feliz 2018... 
FESTIVAL DE BALL I TEATRE FLAMENC
LUZ DEL ALBA

L’habitació del nen   
GAT

We Love Musicals   
COR SCANDICUS

Gala lírica   
COR SCANDICUS

IV FESTIVAL DE MÚSICA DEL MASNOU 

Amb el llenguatge ancestral del mantres, els mú-
sics connectaran la tradició amb el llenguatge mu-
sical actual i contemporani. Kirtan bhakti ioga és 
cantar amb el cor. És el ioga de la devoció, de la 
vibració, de l’amor. La repetició dels mantres per 
part dels músics mitjançant el cant o el pensament 
dissol tensions i connecta la persona amb el seu 
ésser més íntim, on resideix l’amor i on creem el 
vincle amb la creació única. 

El segrest d’un nen és el rerefons d’aquesta obra 
teatral que es podria emmarcar dins del gènere del 
thriller policíac. Els esforços d’una inspectora i el 
seu equip per trobar-lo i una mare desesperada 
conformen el paisatge d’aquest drama de final tan 
inesperat com enigmàtic.

La Reme, una dona de fer feines interina, ha treba-
llat a casa dels senyors Méndez durant vint anys. 
Aquesta família s’ha venut tot el patrimoni i s’ha 
exiliat a Andorra per no pagar els tributs a hisen-
da. La Reme, que no té casa, s’instal·la en l’última 
propietat dels senyors, una sala de ball flamenc 
encara a la venda on es disposa a passar el cap 
d’any amb el record dels balls de la sala. Però un 
embolic de parelles, un mort, una obra de teatre a 
punt de començar i una desfilada de plats de per-
nil no la deixaran descansar ni un segon. 

Una família feliç el dia de l’aniversari del seu fill 
i un succés inesperat i tràgic és l’escenari on es 
construeix aquesta obra. A partir d’aquest punt 
recau en l’espectador prendre partit i posicio-
nar-se dins la dicotomia que se li presenta.

L’habitació del nen és un drama psicològic en 
què res no és el que sembla i recau en les mans 
de l’espectador la resolució del conflicte.

We Love Musicals us farà viatjar pels musicals 
més emblemàtics de la mà del Cor Scandicus 
(del Masnou) i les corals barcelonines Loiola’s 
Sound i Ramones Gospel Choir. Més de vuitanta 
cantaires us faran vibrar acompanyats per una 
banda de músics en directe i un grup d’actors 
que us oferiran un espectacle fresc i divertit en 
què el públic participarà de forma activa.

Després de la gran acollida de la Gala lírica del 
Festival de l’any 2015, tornen a proposar un re-
partiment de luxe per a aquesta nova edició: les 
sopranos Laura del Río i Rosa Mateu, amb el 
tenor Carlos Cosías, acompanyats al piano per 
Miguel Ángel Dionis i pel Cor Scandicus. Inter-
pretaran clàssics d’òpera i sarsuela. 
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15 € 8 €
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8 €

10 €*

10 €*

5 €

DISSABTE 7 D’ABRIL, A LES 19.30 h DISSABTE 12 DE MAIG, A LES 21.30 h
DIUMENGE 13 DE MAIG, A LES 19 h

DISSABTE 16 DE JUNY, A LES 19 h
DIUMENGE 17 DE JUNY, A LES 19 h

DISSABTE 14 D’ABRIL, A LES 21.30 h
DIUMENGE 15 D’ABRIL, A LES 19 h

DISSABTE 19 DE MAIG, A LES 20.30 h

DISSABTE 26 DE MAIG, A LES 19 h

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

Taquilla de l’Espai Escènic: una hora abans de l’espectacle.

Venda d’entrades: a l’entitat (pistes de Pau Casals, de dilluns a 
divendres, de 17 a 22 h), o reserves al telèfon 600 800 148, o a 
taquilla una hora abans.  

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 i quedat.cat
* Anticipada: 8 €

Venda d’entrades i reserves: info@corscandicus.org / Tel. 
608 637 685 i quedat.cat
* Anticipada: 8 €

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

CICLE DE TEATRE JOVE FET PER JOVES

Centre parroquial  
CIA. IMPRONTA – LA TEATRAL

On treballen les dones? Quines aspiracions i quins 
somnis tenen? Les escorxadores són un grup de 
dones que treballen matant bestiar en un escorxa-
dor del Masnou, una feina dura i mal pagada, però 
que, tot i així, les fa felices. Les vols conèixer?
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FET AL MASNOU
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FESTIVALS DE FI DE CURS

ABRIL - JULIOL DE 2018
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET

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


