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Música

L’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) ofereix el seu ja 
tradicional Concert de Primavera, amb la participació dels conjunts 
instrumentals i vocals de l’escola. En aquesta ocasió, la temàtica al 
voltant de la qual giren els temes són les músiques de protesta, amb 
un repertori variat pel que fa als estils, les èpoques i el gènere de les 
composicions.

Concert de Primavera  
EMUMM

Dissabte 2 d’abril
12 h

FET AL
MASNOU

Entrada gratuïta amb inscripció prèvia a escola@emumm.cat 50 min

Teatre
familiar

3 €

L’Elmer és un elefant gens avorrit. A diferència dels seus amics, ell és 
multicolor. Aquest clàssic infantil creat per David Mckee, que va ven-
dre més de 8 milions d’exemplars i s’ha traduït a més de 50 llengües, 
explica la història d’aquest elefant i el seu dia a dia, en un món on 
tots els seus amics són de color “elefant”.
Un espectacle on el que és convencional es deixa de banda, s’ense-
nya la importància de ser un mateix, i es transmeten valors positius 
tan importants com el respecte, l’acceptació i la diversitat.

Elmer, l’elefant de colors  
Companyia Tutatis

Diumenge 3 d’abril
18 h

Espectacle recomanat de 2 a 7 anys



45 min

Dansa Teatre

3 €

Espectacle amb una primera part en què es podrà veure un tastet de 
diferents coreografies de dansa clàssica i contemporània, i una sego-
na part en què es representarà una adaptació del ballet de Coppélia, 
amb música de Léo Delibes. Un espectacle organitzat per l’Associació 
de Dansa del Masnou juntament amb l’escola de dansa Masnou Ba-
llet, en què el públic podrà gaudir d’una mostra de dansa de la mà de 
ballarins professionals, provinents de diferents companyies de dansa, 
juntament amb joves ballarins masnovins. 

Segons el concepte filosòfic tabula rasa (“full en blanc”), les persones 
naixem amb la ment buida i tots els coneixements i habilitats són fruit 
de l’aprenentatge. Amb la finalitat de recuperar la memòria després 
d’un accident i poder trobar la seva autenticitat, la protagonista es 
qüestiona quin és l’origen del seu concepte. En aquesta recerca 
descobrirà que, més que les paraules, allò important és el paper on 
s’escriuen. Un espectacle de teatre gestual, titelles i moviment que 
reivindica l’amor propi en clau de gènere.

Ballet de Coppélia  
Associació de Dansa 
del Masnou i Escola 
Masnou Ballet

Dissabte 9 i diumenge 10 d’abril
18 h

Tabula  
Companyia Les Cícliques
Resident a la Sala B de l’Espai Escènic 
Iago Pericot - Ca n’Humet

Diumenge 24 d’abril
19 h

FET AL
MASNOU

Biennal 
Iago 

Pericot

Per a tots els públics 90 min 10 € Recomanat a partir de 12 anys



Teatre
En una atmosfera 
de tensió, després 
de dos anys sense 
ploure, les situa-
cions i relacions 
esclaten entre els 
treballadors d’una 
gran empresa que 
es troben per fumar 
al terrat de l’edifici 
on treballen.

La nova creació de la Cia. Moveo, que coincideix amb els quinze anys 
de la companyia, és la tercera producció dedicada a la relació entre 
realitat i ficció.
Echoes es va estrenar al Festival d’Arts de Carrer de La Mercè 2020 
i evoca de manera lúdica i irònica el desig d’individualitat i les con-
nexions i interdependències que existeixen entre nosaltres des d’un 
llenguatge propi profundament físic que barreja el teatre, la dansa i 
l’acrobàcia, i crea una experiència col·lectiva.
On neixen les nostres accions, els nostres pensaments, els nostres 
desitjos? Són propis o ecos del món que ens envolta?

Després de la pluja  
Grup d’Aficionats 
al Teatre del Masnou

Dissabte 7 de maig
21 h
Diumenge 8 de maig
19 h

Echoes  
Cia. Moveo

Dissabte 14 de maig
20 h

FET AL
MASNOU

90 min 90 min10 € 10 €90 min 45 min8 € 5 €Recomanat a partir de 12 anys Recomanat a partir de 5-6 anys
Venda a taquilla 
a càrrec del GAT

Acrobàcia 
Dansa
Teatre



Música

Música

Una trobada de corals del Masnou i els voltants amb el fi solidari de 
recaptar fons per contribuir al benestar dels nens i nenes de la Funda-
ción Khanimambo, a Praia de Xai Xai, Moçambic.

The Sey Sisters són un grup 
de tres germanes catalanes 
d’origen ghanès que com-
binen les seves carreres 
musicals amb les seves 
habilitats teatrals. Edna, Yo-
landa i Kathy són les mem-
bres del grup, i acostumen 
a cantar acompanyades per 
Albert Bartolomé al piano. 
A través del soul i un estil 
pop impregnat de sonoritats 
africanes, s’uneixen amb 
l’objectiu de lluitar contra la 
injustícia, defensar els drets 
humans i transmetre espe-
rança en el futur.
We got your back és el seu 
tercer àlbum, en qual es 
reinventen musicalment bus-
cant nous sons per reafirmar 
el seu missatge antiracista i 
feminista.

Festival Corals Solidari  
Maria Millet
Concert solidari

Dissabte 21 de maig
19 h

We got your back  
The Sey Sisters

Diumenge 15 de maig
19 h

FET AL
MASNOU

90 min 10 €80 min 10 € Per a tots els públicsPer a tots els públics 90 min 10 €



Dansa

Art, què és? 25 anys aquí +17 anys allà = 42 anys ballant al Masnou. 
Sense perdre la il·lusió. Definitivament, això és art, la millor teràpia.

Art, què és?  
Maribel’s

Diumenge 12 de juny
18.30 h

FET AL
MASNOU

10 €90 min 60 minPer a tots els públics Entrades a la venda només 
al gimnàs Maribel’s

Dansa

Adaptació coreo-
gràfica d’un dels 
ballets més impor-
tants del repertori 
clàssic, de la mà 
de Masnou Ballet 
i l’Associació de 
Dansa del Masnou.

El ballet del llac 
dels cignes  
Masnou Ballet i Associació 
de Dansa del Masnou

Divendres 10 de juny
19 h
Dissabte 11 
de juny
17.30 h

FET AL
MASNOU

90 min 150 minPer a tots els públics
Reserva d’entrades a les 
entitats organitzadores



Deu anys vibrants: selecció 
exclusiva. Cia. Sinestèsia
Divendres 17 de juny / 20.30 h 
La Companyia Sinestèsia fa deu 
anys i ho celebra amb una gira 
mundial del seu espectacle Deu 
anys vibrants: selecció exclusiva. 
Vine a la prèvia exclusiva que es 
farà al Masnou, municipi que va 
veure néixer aquest grup de teatre 
reconegut internacionalment.

Secrets. Cia. Les Mínimes / 
Dissabte 18 de juny / 18 h 
No som allò que creiem que som, sinó allò que amaguem. La vida 
és plena de petits grans secrets. Aquests són els nostres.

La por. Cia. Els Trapelles / Dissabte 18 de juny / 19 h 
La por té moltes formes i nosaltres sabem que l’única manera de 
vèncer-la és mirar-la de cara. Aquestes són les nostres pors i segur 
que també les de molts de vosaltres. Llums, càmera… i por.

La mort de l’amor. Cia. Distòpica / Dissabte 18 de 
juny / 20 h 
Quin és el motor de la nostra vida? Molts pensen que el menjar, 
els diners, dormir… Nosaltres pensem que el motor és l’amor. Però 
l’amor de vegades... mor.

Teatre
Sacromonte 
neix de l’amor 
entre un rei i una 
princesa àrabs. 
La fusió entre el 
flamenc i la mú-
sica andalusina, 
amb un toc de 
poesia, sentiment 
i aires festius, ens 
porta a descobrir 
un indret màgic 
a la ciutat de 
Granada.

Sacromonte, una mirada 
a l’Alhambra  
Centre Cultural Luz del Alba

Diumenge 19 de juny
18 h

La Teatral
FET AL

MASNOU
FET AL

MASNOU

5 €90 min 60 minPer a tots els públics Venda d’entrades a l’associació. 
Contacteu-hi al telèfon: 669 695 423

Flamenc

5 €90 minPer a tots els públics Entrada gratuïta per als socis 
de La Teatral



Concert de Primavera  
Dissabte 2

Elmer, l’elefant de colors  
Diumenge 3

Ballet de Coppélia  
Dissabte 9 i diumenge 10

Tabula  
Diumenge 24

El ballet del llac dels cignes  
Divendres 10 i dissabte 11

Art, què és?  
Diumenge 12

Deu anys vibrants: selecció 
exclusiva
Divendres 17 

Secrets / La por / 
La mort de l’amor
Dissabte 18 

Sacromonte, una mirada 
a l’Alhambra  
Diumenge 19
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Les persones amb mobilitat reduïda poden contactar amb l’Espai 
Escènic Iago Pericot 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 
disponibles. 

Un cop adquirides les localitats, no s’admeten devolucions ni canvis.

Arribeu amb temps suficient al teatre per accedir-hi puntualment i 
complir els protocols de prevenció contra el virus de la COVID-19.

L’Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet es reserva el dret de no 
permetre l’entrada al teatre una vegada començat l’espectacle. 

L’Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet es reserva el dret de modificar 
el programa sempre que sigui imputable a raons alienes. 

No es permet obtenir enregistraments de les obres ni fer-ne fotografies 
sense autorització de l’Espai Escènic Iago Pericot Ca n’Humet.

VENDA D’ENTRADES

           Venda anticipada: www.quedat.cat

           Taquilla (una hora abans de l’espectacle)



Espai Escènic Iago Pericot
Ca n’Humet
Carrer de Fontanills, 77-79 
08320 El Masnou
Tel. 93 557 18 51
cultura@elmasnou.cat

Amb el suport de:


