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Groc temptativa

És una peça fotogràfica muntada sobre alumini on
contrasten el color groc i les seves ombres, que recrea
un paisatge entès com a espai on poden esdevenir
diferents situacions. Amb un caràcter escenogràfic, té
una perspectiva d’una acusada profunditat que queda
definida per les línies de fuga dels marges i el corriol
central. La tranquil·la escena rural es veu pertorbada
per uns esbornacs produïts per projectils de fusell,
disparats per l’esquena de la peça, dirigits al públic.
Aquesta metàfora impactant es presenta com un relat
obert que interpel·la directament l’espectador.
Es tracta d’un treball amb un marcat caràcter simbòlic
que presenta un conjunt d’elements per suggerir
un context que inviti a la reflexió i a l’emoció. La
metodologia emprada segueix uns paràmetres de
col·laboració, ja que si la fotografia ha estat realitzada
per l’autor, els esbornacs, com a elements definitoris de
la imatge, van ser produïts gràcies a la participació del
Club de tir esportiu d’Osona.

Jordi Lafon

És artista visual, llicenciat en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona, i cofundador de Deriva
Mussol amb l’Eva Marichalar-Freixa. Els seus treballs
estableixen una relació entre els objectes, les persones
i el seu entorn per crear un relat de matèria, espai i
temps, inscrit en un paisatge entès com a escenari
d’accions on esdevenen les relacions d’afecte i conflicte,
poètica i política. Sovint, organitza les seves peces en
forma d’arxiu o col·lecció, on afloren qualitats com
l’ordre, el desordre, la cadència, la casualitat i el caos.
En els seus projectes també proposa el fet de caminar,
la participació i la col·laboració com a vies d’ intercanvi
i aprenentatge en què es comparteixen diferents
experiències amb projectes com: PAIC (Participatory,
Artist, for Invisible Commununity), Tela Per Fer, Com
una Cadira, Caminants, Bales dins d’un marge, I Love La
Mina, Els bastons d’Andrés, Cercar l’escenari, Relleus,
Caminar amb el pare, Marges i Fronteres, Deriva
Mussol, Goula. Projecte d’art, joc i memòria, Encontre
i Criss-Crossing.
Amb la col·laboració de:

ACTE INAUGURAL

Dissabte
29 de setembre
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
1h

Amunt els telons!
Presentació de la temporada escènica dels equipaments municipals de la ciutat
Inauguració de la nova temporada amb un acte de presentació de les programacions
escèniques de L’Atlàntida, l’ETC i l’Institut del Teatre. L’accés és gratuït per a Padrins i Amics
de L’Atlàntida, socis del Cineclub Vic i públic habitual de l’ETC o de l’Institut del Teatre.
Aforament limitat i inscripció prèvia a www.latlantidavic.cat
Organtizat amb:

TEATRE

Divendres
5 d’octubre
20 h i 22 h

Diàleg 21.20 h i 23.20 h

Casa Bojons
23 €
1 h 20 min

Ventura, de Cristina Clemente
Una experiència teatral diferent en un espai insòlit
Teatre de proximitat portat a l’extrem. El públic podrà seguir en primer pla la vida i els
secrets de tres germans en un espai diferent, la Casa Bojons, a través d’una experiència
única. Es faran dues funcions i les places són limitades. No us ho perdeu!
Espectacle itinerant, en diferents sales, amb seients per als espectadors.
Diàleg amb l’equip creatiu després de la funció.
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MÚSICA I DANSA PER A NADONS

Dissabte
6 d’octubre
16.30 h, 17.30 h i 18.30 h
Familiar

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

My baby is a queen, de La Petita Malumaluga
Dels creadors de Bítels per a nadons
Després d’una exitosa temporada al TNC, ens arriba aquesta proposta; una mirada cap a les
diferències, una aposta interactiva amb quatre ballarins i tres músics en escena, on el públic
és el gran protagonista. Una coproducció del Grec 2017 i la companyia La Petita Malumaluga.

TEATRE I HUMOR

Diumenge
7 d’octubre
18 h
L’Atlàntida
a
Calldetenes

Auditori Teatre de Calldetenes
18 €
1 h 10 min

El secret de la Lloll
Una història irresistiblement divertida
Aquest és un conte teatralitzat, una història romàntica d’un comte francès i una cupletista
catalana, plena d’aventures, sorpreses i bogeries. Un espectacle fresc i divertit, on la Lloll fa
tots els papers de l’auca i desplega el seu ofici i el seu art com a gran show-woman.
Col·labora:
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TEATRE

Diumenge
14 d’octubre
18 h
Conferència 17 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
1 h 50 min

Èdip, de Sòfocles
Una de les grans tragèdies gregues
Qui millor que Julio Manrique per interpretar la tràgica història d’aquest personatge, el
malaurat rei de Tebes, sota la direcció d’Oriol Broggi i acompanyat d’un equip de grans
actors com Carles Martínez, Marc Rius, Mercè Pons, Ramon Vila, Miquel Gelabert i Clara de
Ramon. Una producció del Teatre Romea.

DANSA

Divendres
19 d’octubre
20.30 h

Diàleg 21.30 h

Escenari
Sala 1 Ramon Montanyà
14 €
50 min

Àngel Duran: The Beauty of It
Quina és la diferència entre actuar i comportar-se tal i com s’és?
Un solo de dansa contemporània sobre la dualitat entre el conscient i el subconscient del
ballarí osonenc Àngel Duran. L’obra va obtenir el primer premi de coreografia en el 22th
Internationales Solo-Tanz-Theater Stuttgart 2018.
Estrena a Catalunya.
Diàleg amb l’equip creatiu després de la funció.
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MÚSICA

Dissabte
20 d’octubre
22 h
Espai
concert

Sala 2 Joaquim Maideu
16 €
2 h 30 min

Núria Graham i El Petit de Cal Eril
Un doble concert amb complicitats i sorpreses
El Petit de Cal Eril i Núria Graham presenten els seus darrers treballs discogràfics, dos
dels més destacats de l’escena catalana actual, premiats en la darrera edició dels premis
Enderrock. Un concert únic i ple de complicitats que serveix de preàmbul de la vuitena edició
del Foramuralla 2018.
Patrocina:

El concert és a peu dret i amb servei de bar.

GRANS CONCERTS
JOVES INTÈRPRETS

Divendres
26 d’octubre
20.30 h
Xerrada 19.30 h

Sala 2 Joaquim Maideu
18 €
1h

Katharina Treutler, piano
Una jove pianista alemanya a les portes de la fama
Comença el cicle Grans Concerts que, dins l’apartat que anualment dedica als joves intèrprets,
en aquesta ocasió presenta la pianista alemanya Katharina Treutler, un dels talents europeus
més prometedors d‘avui. Interpretarà obres de Chopin, César Frank, Debussy i Ravel.
Amb el mecenatge:
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Patrocina:

Col·labora:

MÚSICA

Dissabte
27 d’octubre
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
28 €
2h

SAU30
Dues dècades més tard, torna als escenaris l’equip que va formar part de Sau
SAU30 és el projecte que retornarà als escenaris, dues dècades més tard de la seva
desaparició, tot l’equip que formava part de la popular banda osonenca. Músics, tècnics i,
en definitiva, l’estructura que els va convertir en un dels grups més importants de l’escena
catalana.
Col·labora:

MÚSICA

Diumenge
28 d’octubre
12 h
Familiar

Sala 2 Joaquim Maideu
7€
55 min
Recomanat de 2 a 6 anys

A cau d’orella
Obriu les orelles, desperteu sensibilitats i gaudiu de l’experiència musical
Cinc músics amb instruments de diferents famílies fan un recorregut musical a través de
diferents cançons populars amb petites pinzellades de swing, folk i jazz. Amb una ambientació
propera als anys 20 i 30, gaudirem de la música a través d’arranjaments propers als infants.
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La cultura té mil formes.
El nostre compromís,
acostar-les a tothom

Millorant la societat a través
de la cultura
A la Fundació Bancària ”la Caixa”
impulsem l’art, la música i l’educació
com a eines per a la cohesió i la
integració social.
El nostre compromís és acostar
la cultura a tothom.

TEATRE

Diumenge
28 d’octubre
19 h

Sala 1 Ramon Montanyà
18 € - 22 € - 25 €
1 h 45 min

Un cop l’any, dirigida per Àngel Llàcer
Una comèdia romàntica, nostàlgica i divertida, amb dos grans actors
Dirigida per Àngel Llàcer i protagonitzada per dos grans actors, Mar Ulldemolins i David
Verdaguer, Un cop l’any va triomfar als anys 70 a Broadway i s’ha popularitzat arreu del
món gràcies a la pel·lícula del mateix títol protagonitzada per Ellen Burstyn i Alan Alda. Una
producció de Minoria Absoluta i Cow Theatre.

CINEMA

Diumenge
28 d’octubre
19.30 h

Sala 2 Joaquim Maideu
Gratuït
1 h 30 min

Festa final del Festival Protesta
Sisena edició del festival internacional de cinema de crítica social
El Festival Protesta dedica la seva sisena edició a reflexionar sobre la profunda transformació
que la societat ha experimentat arran de l’aparició de les noves tecnologies. La festa final 6.0
no obviarà tots aquests canvis que estem vivint i ens portarà un espectacle amb actuacions
musicals, videoprojeccions, lliurament de premis i la intervenció dels membres del jurat.
Organitza:
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MÀGIA

Dissabte
3 de novembre
18 h i 21 h

Sala 1 Ramon Montanyà
16 € (fins a 14 anys)
26 € (adults)
1 h 30 min

Mag Lari, 25 il·lusions
El Mag Lari celebra 25 anys sobre els escenaris
25 il·lusions és un muntatge de nova creació per a tots els públics que recupera els números
de màgia més emblemàtics del carismàtic Mag Lari i també n’incorpora alguns de nous. Seran
vint-i-cinc números de màgia pura, que se succeiran en una hora i mitja de xou trepidant.

GRANS CONCERTS

Diumenge
4 de novembre
18 h
Xerrada 17 h

Sala 2 Joaquim Maideu
23 €
1 h 10 min

Quartet Gerhard
El jove quartet català que triomfa a Europa
El Quartet Gerhard s’està consolidant com un referent internacional i torna a L’Atlàntida
per presentar el seu nou disc amb Harmonia Mundi. Interpretarà obres de Mozart, Gerhard
i Brahms. Els intèrprets són Lluís Castan i Judit Bardolet als violins, Miquel Jordà a la viola i
Jesús Miralles al violoncel.
Amb el mecenatge:
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Patrocina:

Col·labora:

POESIA I MÚSICA

Divendres
9 de novembre
20.30 h

Diàleg 21.30 h

Escenari
Sala 1 Ramon Montanyà
14 €
50 min

No crec en tu. Cant espiritual, ressons
Poesia i música al voltant del cant espiritual
Una performance, una lectura-concert basada en el cant espiritual de Josep Palau i Fabre
i les correspondències que té amb els dos grans cants espirituals que el precedeixen en el
temps, el d’Ausiàs March i el de Joan Maragall. Amb Josep Maria Balanyà al piano, lectura
d’Odile Arquè i guió de Víctor Sunyol.
Estrena.
Diàleg amb l’equip creatiu després de la funció.
MÚSICA

Dissabte
10 de novembre
A partir de les 17 h

Sala 2 Joaquim Maideu
i vestíbul del teatre
Preu a determinar

Foramuralla
Desena 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
Organitza:
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GRANS CONCERTS

Divendres
16 de novembre
20.30 h

Xerrada 19.30 h

Sala 2 Joaquim Maideu
28 €
1 h 10 min

Trio Barcelona: 50 anys
Un trio històric de la música catalana
Els germans Gerard i Lluís Claret i Albert Attenelle es troben de nou per celebrar el seu mig
segle de carrera com a Trio Barcelona, amb dues de les obres més emblemàtiques del seu
repertori: el Trio Arxiduc de Beethoven i el Núm. 1 de Mendelssohn.
Amb el mecenatge:

DANSA

Patrocina:

Col·labora:

Dissabte
17 de novembre
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
25 € - 29 €
2h

Ballet Nacional Rus: El llac dels cignes
Una de les obres emblemàtiques de la història de la dansa
El Ballet Nacional Rus torna a L’Atlàntida amb un dels clàssics més coneguts de la dansa
teatral, El llac dels cignes, amb música de Piotr Txaikovski sobre el llibret de Vladímir
Beguitxev i Vasili Guéltser. Direcció de Serguei Ràdtxenko i coreografia de Màrius Petipà.
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TEATRE

Diumenge
18 de novembre
12 h
Familiar

Sala 2 Joaquim Maideu
7€
55 min
Recomanat a partir de 3 anys

Tripula, Farrés Brothers
Un viatge estàtic dins un globus aerostàtic!
Els Farrés Brothers ens conviden a pujar a la seva nau espacial i a explorar els llocs més
insospitats de l’espai sideral. El viatge promet ser plàcid i poètic, tot i que pot sorgir més
d’un contratemps que obligarà els passatgers a incorporar-se a la tripulació.
Premi Butaca 2016 al millor espectacle per a públic familiar.

TEATRE

Diumenge
18 de novembre
18 h

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

Humans, dirigida per Mario Gas
Jordi Bosch i Maife Gil en una comèdia de conflictes familiars
Dirigida per Mario Gas, Humans és un comèdia familiar de to àcid que remou les interioritats
d’una família americana. L’obra va esdevenir tot un èxit en la seva estrena a Broadway i ara
ens arriba aquesta excel·lent versió catalana que es va estrenar al Festival Grec 2018 de
Barcelona.
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POESIA I MÚSICA

Divendres
23 de novembre
20.30 h

Diàleg 21.30 h

Casino de Vic
16 €
12 € (Padrins i socis del Casino)
1h

Pessoa
Música i poesia al voltant de Fernando Pessoa
La veu de Montse Vellvehí i la guitarra de Toti Soler s’endinsen en l’obra d’Alberto Caeiro
i Álvaro de Campos, dos poetes desconeguts darrere dels quals s’amaga ni més ni menys
que Fernando Pessoa. Un joc teatral amb inquietuds existencials tan oposades com
complementàries.
Col·labora:

Diàleg amb l’equip creatiu després de la funció.

MULTIDISCIPLINARI

Dissabte
24 de novembre
20.30 h
Conferència 19.30 h

Estrena.
Producció
pròpia

Sala 1 Ramon Montanyà
21 €
1h

Els camins invisibles
Un homenatge a Lluís Solà i Sala
La indiscutible qualitat literària dels poemes en prosa de Lluís Solà i Sala ens submergeixen
en l’univers ocult del nostre jo més primari i interior on bateguen, sovint recòndits, els
sentiments més obscurs. El caminant, Jaume Sangrà; la veu interior, Pep Tines i Anna Gomà,
i el músic, Jordi Busquets. Direcció de Teatre eSseLa.
Una coproducció amb:
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MÚSICA, DANSA,
TEATRE I CIRC

Diumenge
25 de novembre
12 h
Familiar

Sala 2 Joaquim Maideu
7€
55 min
Recomanat a partir de 3 anys

Petits prínceps, de Mumusic Circus
Quotidianitat, poesia, imaginació i risc en una funció extraordinària!
Una proposta clarament destinada als espectadors més petits que també enganxarà adults
de principi a fi. Petits prínceps es mou a cavall entre el concert musical i l’espectacle escènic,
en aquest cas amb el circ com a llenguatge bàsic.

TEATRE

Diumenge
25 de novembre
18 h
Espectacle
benèfic

Sala 1 Ramon Montanyà
20 €
1 h 45 min

Quim Masferrer, Bona gent
L’espectacle benèfic de L’Atlàntida en favor de l’Hospital de la Santa Creu de Vic
Ara fa 30 anys que la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic va començar un projecte
adreçat a persones amb malalties cròniques avançades. L’aniversari coincideix amb un
moment en què la Fundació està fent una inversió important d’ampliació i modernització
de l’hospital.
Organitzat amb:
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TEATRE MUSICAL
I MULTIMÈDIA

Divendres
30 de novembre
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
24 €
1 h 30 min

Albert Pla, Miedo
Un espectacle musical multimèdia de la mà d’Albert Pla
Albert Pla torna a L’Atlàntida per presentar un espectacle singular de gran impacte visual, on
la projecció és la gran protagonista. Albert Pla, guitarra i veu; Pepe Miravete, direcció; Albert
Pla i Raül Refree, música i cançons; Mondongo, disseny d’art.

GRANS CONCERTS

Diumenge
2 de desembre
18 h
Xerrada 17 h

Sala 1 Ramon Montanyà
34 € - 40 €

Academy of Ancient Music
Un referent mundial del barroc en un únic concert a Catalunya
Un clàssic de tots els temps, Les quatre estacions de Vivaldi, interpretat per l’Academy of
Ancient Music. La prestigiosa formació britànica actuarà amb Rodolfo Richter com a solista
en un concert que promet ser absolutament excepcional, tal i com l’ha qualificat la premsa
internacional.
Amb el mecenatge:
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Patrocina:

Col·labora:

TEATRE

Dijous
13 de desembre
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
22 € - 27 € - 29 €
1 h 50 min

Les noies de Mossbank Road
L’èxit de la temporada teatral, amb Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat
Tres joves coincideixen en una casa d’estudiants. Les experiències que compartiran seran tan
intenses que les marcaran per tota la vida. L’obra ens parla amb humor de l’amistat, l’amor i
la solitud. El pas del temps serà implacable, però a elles sempre els quedarà Mossbank Road.

GRANS CONCERTS

Divendres
14 de desembre
20.30 h
Xerrada 19.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
42 € - 48 €
1 h 15 min

El Messies de Händel
Un Messies de talla internacional amb uns intèrprets d’excepció
Una de les obres més cèlebres de tots els temps, El Messies de Händel, de la mà de
l’Orquestra de Cambra de Zuric i el Cor de Cambra del Palau sota la direcció de Daniel Hope.
Amb els solistes Martina Janková, soprano; Anna Harvey, mezzosoprano, Mauro Peter, tenor,
i Konstantin Wolff, baix baríton.
Amb el mecenatge:

Patrocina:

Col·labora:
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TITELLES

Diumenge
16 de desembre
12 h
Familiar

Sala 2 Joaquim Maideu
50 min
7€
Recomanat a partir de 2 anys

Maure el dinosaure
Les aventures divertides i tendres d’una nena i un dinosaure
La companyia Teatre Nu explica les vivències d’una nena i el seu amic inseparable, un
dinosaure blau i gros de punxes blanques. En Maure es perd enmig de la ciutat i la nena
inicia un viatge per intentar recuperar-lo endinsant-se en un món ple de perills, sorpreses
i oportunitats.

MÚSICA, HUMOR
I TEATRE GESTUAL

Divendres
21 de desembre
20.30 h

Diàleg 21.30 h

Sala 2 Joaquim Maideu
16 €
1h

Be God Is
Un divertidíssim xou que combina música, humor i teatre gestual
Música, teatre i circ. Be God Is parteix de l’experimentació artística i de la creació col·lectiva.
Les interpretacions, en clau d’humor i amb pany musical, obren portes dramàtiques amb
l’únic propòsit de fer gaudir l’espectador. Els intèrprets són Blai Juanet Sanagustín, Oriol
Pla i Marc Sastre.
Diàleg amb l’equip creatiu després de la funció.
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CANT CORAL

Dimarts
25 de desembre
20.30 h

Sala 2 Joaquim Maideu
15 €
1h

Nadal amb l’Orfeó Vigatà

TEATRE

Dimecres
26 de desembre, 18 h
Divendres
28 de desembre, 20.30 h
Dimarts
1 de gener, 18 h

Joan Parera

El tradicional concert de Nadal
Un any més, no faltarà el concert del dia de Nadal. Aquesta vegada, és el torn de l’Orfeó
Vigatà que combinarà les tradicionals cançons de Nadal amb alguna sorpresa. Fundat
a principis del segle XX, l’Orfeó Vigatà és una de les formacions històriques de la nostra
comarca.

Sala 1 Ramon Montanyà
10 € (infants) – 12 € (adults)
2 h 10 min

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. Direcció de Lluís Bové, Maria Balasch i Xevi Font.
Organitza:
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MÚSICA

Divendres
4 de gener
20.30 h

Sala 1 Ramon Montanyà
19 €

Concert de Cap d’Any
Un cap d’any diferent amb l’Orquestra de Cambra de Vic
L’Orquestra de Cambra de Vic protagonitzarà el tradicional concert de Cap d’Any, amb la
soprano Susanna Puig i sota la direcció d’Esteve Nabona. Al repertori habitual d’aquestes
dates, s’hi sumaran àries d’òpera, peces orquestrals ben conegudes i alguna sorpresa més,
en un concert festiu i obert a tothom.

Biociències
Comunicació
Educació
Empresa
Enginyeries

Esport
Medicina
Salut
Traducció
www.uvic.cat
info.uvic.cat/estudis
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Altres programacions d’arts
escèniques de Vic

Temporada
2018-2019

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
Diferents espais de la ciutat
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Activitats
L’Atlàntida Educa

ACCÉS
GRATUÏT

Xerrades divulgatives a l’entorn del concert
Katharina Treutler, piano

26 d’octubre

19.30 h

Quartet Gerhard

4 de novembre

17 h

Trio Barcelona: 50 anys

16 de novembre

19.30 h

Academy of Ancient Music

2 de desembre

17 h

El Messies de Händel

14 de desembre

19.30 h

Conferències a l’entorn dels textos teatrals

Èdip, de Sòfocles

14 d’octubre

17 h

Els camins invisibles

24 de novembre

19.30 h

Diàlegs amb l’equip creatiu

Ventura, de Cristina Clemente

5 d’octubre

21.20 h i 23.20 h

Àngel Duran: The Beauty of It

19 d’octubre

21.30 h

No crec en tu. Cant espiritual, ressons

9 de novembre

21.30 h

Pessoa

23 de novembre

21.30 h

Be God Is

21 de desembre

21.30 h
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__
Ventura
__
__
Àngel Duran
__
__
No crec en tu
__
__
Els camins
invisibles
__

__
Pessoa
__
__
Be God Is
__

Grans
Concerts
Vic 2018
Amb el mecenatge de la
FUNDACIÓ PUIG-PORRET

Abonament 4 concerts:

a partir de 100 €
Organitza

Patrocina

Col·laboradors

26

Amb el mecenatge

Amb el suport

26.10.18

04.11.18

KATHARINA TREUTLER, PIANO

QUARTET GERHARD

Una jove pianista alemanya a les portes de
la fama internacional

El jove quartet català que triomfa
a Europa

JOVES INTÈRPRETS

02.12.18

14.12.18

ACADEMY OF ANCIENT MUSIC

EL MESSIES DE HÄNDEL

Un clàssic de tots els temps

Orquestra de Cambra de Zuric
amb el Cor de Cambra del Palau

ÚNIC RECITAL A CATALUNYA

16.11.2018

TRIO BARCELONA: 50 ANYS
Un trio històric de la música catalana
Informació i venda:
Taquilles de L’Atlàntida · T. 93 702 72 57 ext. 3 – 15205

CONCERT EXTRAORDINARI
FORA DE L’ABONAMENT

www.latlantidavic.cat
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Grans
Concerts
Vic 2018
Amb el mecenatge de la
FUNDACIÓ PUIG-PORRET

Divendres, 16 de novembre, a les 20.30 h

TRIO BARCELONA:
50 ANYS
Un trio històric de la música catalana

CONCERT
EXTRAORDINARI
FORA DE
L’ABONAMENT

Els germans Claret i Albert Attenelle es troben de nou
per celebrar el seu mig segle de carrera
Preu: 28 €
A les 19.30 h xerrada divulgativa a l’entorn del concert a càrrec dels mateixos intèrprets.
Informació i venda:
Taquilles de L’Atlàntida
T. 93 702 72 57 ext. 3 – 15205
www.latlantidavic.cat
Organitza

Amb el mecenatge

Col·laboradors
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Patrocina

Eduquem
els infants
en la música
www.emvic.cat | 93 702 72 57 ext. 1

Programació familiar de L’Atlàntida
MÚSICA I DANSA
PER A NADONS

Preu
únic:

7€

My baby is a queen
Dissabte, 6 d’octubre
16.30 h, 17.30 h, 18.30 h
Nadons de 0 a 3 anys

MÚSICA

A cau d’orella
Diumenge, 28 d’octubre
12 h
De 2 a 6 anys

TEATRE

Tripula, Farrés Brothers
Diumenge, 18 de novembre
12 h
Recomanat a partir de 3 anys

MÚSICA, DANSA,
TEATRE I CIRC

Petits prínceps
Diumenge, 25 de novembre
12 h
Recomanat a partir de 3 anys

TITELLES

Maure el dinosaure
Diumenge, 16 de desembre
12 h
A partir de 2 anys
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Avançament de la programació 19-20
TEATRE/COMÈDIA

La importància
de ser Frank
D’Òscar Wilde

Diumenge, 3 de febrer de 2019

TEATRE

TEATRE MUSICAL

Maremar

Dagoll Dagom
Inspirat en la música i lletres de Lluís Llach
Dissabte, 9 de febrer de 2019

ÒPERA

El preu

L’elisir d’amore

Amb Pere Arquillué i Ramon Madaula
Diumenge, 3 de març de 2019

Diumenge, 17 de març de 2019

D’Arthur Miller

TEATRE

Gaetano Donizetti

El llibertí

Dirigida per Joan Lluís Bozzo
Amb Àngels Gonyalons i Abel Folk
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Per què t’interessa abonar-te
a L’Atlàntida:
PREFERÈNCIA
Prioritat en
la informació

ESTALVI
Fins a un 25 %
de descompte en
les entrades de
l’abonament lliure

FLEXIBILITAT
Canvi d’entrades
per un altre
espectacle si no
pots venir1 i 8

RECORDA!

Si tens l’abonament de més de 10 espectacles i algun dia no pots venir, pots
recuperar el 75 % del valor de l’entrada a través del servei Butaca Lliure.2

Escull l’abonament
Abonament lliure3

PADRINS

AMICS

GENERAL

De 4 a 6 espectacles
De 7 a 9 espectacles
A partir de 10 espectacles

-15 %
-20 %
-25 %

-10 %
-15 %
-20 %

-5 %
-5 %
-5 %

Abonament lliure jove^

-50 %

NOVETAT!

NOVETAT!

Abonament tastet de teatre
4 propostes seleccionades per L’Atlàntida
55 €

Fins a 25 anys
A partir de 3 espectacles

Un cop l’any 28 d’octubre
No crec en tu 9 de novembre
Humans 18 de novembre
Be God is 21 de desembre

NOVETAT!

Katharina Treutler, piano 26 d’octubre
Quartet Gerhard 4 de novembre
4 propostes seleccionades per L’Atlàntida
Academy of Ancient Music 2 de desembre
El Messies de Händel 14 de desembre

Abonament Grans Concerts
A partir de 100 €
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Què has de fer per
abonar-te a L’Atlàntida?
1. Selecciona els espectacles
(Pots consultar la graella de programació a les pàgines 42 i 43).

2. Recorda les dates d’inici de venda:
Padrins: 11 de juliol a partir de les 11.45 h
Amics*: 16 de juliol a partir de les 10 h
Públic general: 20 de juliol a partir de les 10 h
* Si encara no ets Amic/ga no cal que t’esperis fins al 20 de juliol.
Fes-te Amic de L’Atlàntida! És gratuït. Només cal que ens donis les teves dades de contacte perquè et puguem
informar a través de correu electrònic.

3. Compra:
Per Internet: www.latlantidavic.cat
· Quan compris abonaments també pots adquirir entrades
RECORDA!
individuals.4
· Si ets Padrí/na o Amic/ga, quan compris entrades per Internet
t’estalviaràs 1 € per entrada.5
A les taquilles de L’Atlàntida:
· Fins al 21 de juliol: de dilluns a divendres de 10 h a 14 h i de 15.30 h a
19.30 h i dissabtes de 10 h a 13 h.
· Del 23 al 28 de juliol: horari habitual.
· A partir del 3 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)
· Tel. 93 886 20 91. De dilluns a dissabte d’11 h a 13 h i les tardes de
dilluns a dimecres de 16 h a 18 h.
Per a més informació o assessorament:
taquilles@latlantidavic.cat o bé 93 702 72 57 ext. 3 – 15205
Notes 1, 2, 3, 4 i 5: consulta el web www.latlantidavic.cat
^excepte espectacles familiars, benèfic, Els Pastorets, Foramuralla i Ballet Nacional Rus
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Resum de descomptes en entrades fora de l’abonament

Col·lectius que tenen 1 € de descompte
per entrada (només en la compra per Internet):

5

Padrins de L’Atlàntida

Amics de L’Atlàntida

Col·lectius amb un 10 % de descompte permanent:*
Padrins de L’Atlàntida
VicJove
Estudiants de la UVIC
Menors de 16 anys
Estudiants fins a 25 anys

Famílies nombroses o monoparentals
Persones jubilades
Persones a l’atur
Subscriptors de La Vanguardia

*Excepte: espectacle benèfic, Els Pastorets i espectacles familiars.

Col·lectius amb un 50 % de descompte:
Estudiants i professorat d’Escènic Vic (Institut del Teatre)*
* Només en programació teatral i dansa, excepte: El secret de la Lloll, Ballet Nacional Rus, Els Pastorets, Pessoa,
espectacle benèfic, espectacles familiars i Albert Pla.

Col·lectius amb descomptes puntuals:
Padrins de L’Atlàntida

Col·legiats del Col·legi d’Advocats

Amics de L’Atlàntida

Socis del Casino de Vic

Abonats a Grans Concerts Vic

Antics alumnes de l’EMVIC

Socis Patronat Estudis Osonencs

Subscriptors de La Vanguardia

Personal d’escoles participants
en el programa Connexions

Carnet Jove

Alumnes programa Connexions
Club Tennis Vic
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Club TR3SC
Vic Comerç

Preus especials alumnes i professorat de l’EMVIC:*
10 € per entrada en el cicle Grans Concerts Vic 2018
50 % de descompte només en la programació musical, excepte:
No crec en tu, Foramuralla i Albert Pla
* Una única entrada d’ús personal i intransferible.

Vine a L’Atlàntida amb un grup d’amics:
- 20 % de descompte a partir de 8 amics
- 25 % de descompte a partir de 20 amics
* Excepte: espectacle benèfic, espectacles familiars, Foramuralla i Els Pastorets.

Entrades de l’última fila a 10 €:
Tots els espectacles disposaran d’un màxim de 10 entrades amb un
preu especial de 10 € cadascuna.11
Les podreu adquirir a partir del 20 de juliol i fins a 3 dies abans
de cada espectacle.

Tots fem L’Atlàntida!
Condicions d’ús:
El nombre d’entrades amb preu especial que s’ofereixen és limitat (10 entrades per cada espectacle).
Només es podran adquirir a les taquilles de L’Atlàntida.
Per sol·licitar aquestes entrades s’ha de ser Amic/ga de L’Atlàntida. Serà imprescindible acreditar-se.
Cada Amic/ga podrà adquirir com a màxim 2 entrades per al mateix espectacle.
Cada Amic/ga podrà fer ús d’aquest preu especial fins a un màxim de tres vegades durant la mateixa temporada
(setembre 2018 - juliol 2019).

Per a més informació: info@latlantidavic.cat o bé al tel. 93 702 72 57 ext. 3 15205
Notes 5, 6 i 11: consulta el web www.latlantidavic.cat
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Coneixes
els avantatges
de ser Padrí/na
de L’Atlàntida?
Per només 60 € anuals obtindràs:
2 entrades gratuïtes* per
escollir entre la programació

Venda preferent d’entrades
i abonaments

Descompte exclusiu d’1 €
per cada entrada que es
compri per Internet (excepte
entrades de l’abonament)5

Possibilitat de canviar les
entrades d’un espectacle
per les d’un altre8

1 invitació per assistir a
l’espectacle del dia del Padrí

Informació i promocions
exclusives7 i 9

Fins a un 25 % de
descompte en les entrades
de l’abonament

Participació en altres
activitats culturals
organitzades per la Comissió
de Padrins

10 % de descompte fix6
en les entrades individuals

El cafè de regal si et quedes
a sopar al restaurant de
L’Atlàntida

20 % de descompte fix
en el servei de pàrquing de
L’Atlàntida el dia de l’espectacle

Si ens portes un Padrí nou, et regalarem 2 entrades* addicionals
*Consulta el llistat d’espectacles a latlantidavic.cat
Notes 5, 6, 7, 8 i 9: consulta el web www.latlantidavic.cat
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Fes-te Amic/ga
de L’Atlàntida,
és gratuït!
Només ens has de donar les teves dades de contacte
perquè et puguem informar a través del correu electrònic7
Descompte exclusiu d’1 € per
cada entrada que s’adquireixi
per Internet (excepte entrades
de l’abonament)5
Fins a un 20 % de descompte
en les entrades de l’abonament
Venda preferent d’entrades
i abonaments

10 % de descompte en
el servei de pàrquing de
L’Atlàntida
Informació i promocions
exclusives
2 entrades gratuïtes
el dia del teu 18è aniversari
(consulta el web latlantidavic.cat)

Si ens portes un Amic nou, et farem un descompte de 10 € en la propera compra*.
*Consulta el llistat d’espectacles a latlantidavic.cat
Notes 5 i 7: consulta el web www.latlantidavic.cat
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Escull i compra abonaments i entrades
Serveis de L’Atlàntida:

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

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

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

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:

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

Segueix-nos a:

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

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
41

SETEMBRE
Dissabte 29

Amunt els telons!

20.30 h

Gratuït

OCTUBRE
Divendres 5

Ventura, de Cristina Clemente***

20 h i 22 h

23 €

Dissabte 6

My baby is a queen, de la Petita Malumaluga

16.30 h
17.30 h
18.30 h

7€

Diumenge 7

El secret de la Lloll**

18 h

18 €

Diumenge 14

Èdip, de Sòfocles

18 h

22 € - 27 € - 29 €

Divendres 19

Àngel Duran: The Beauty of It

20.30 h

14 €

Dissabte 20

Núria Graham i El Petit de Cal Eril

22 h

16 €

Divendres 26

Katharina Treutler, piano

20.30 h

18 €

Dissabte 27

SAU30

20.30 h

28 €

Diumenge 28

A cau d’orella

12 h

7€

Diumenge 28

Un cop l’any, dirigida per Àngel Llàcer

19 h

18 € - 22 € - 25 €

Diumenge 28

Festa final del Festival Protesta

19.30 h

Gratuït

NOVEMBRE
Dissabte 3

Mag Lari, 25 il·lusions

18 h i 21 h

16 € - 26 €

Diumenge 4

Quartet Gerhard

18 h

23 €

Divendres 9

No crec en tu. Cant espiritual, ressons

20.30 h

14 €

Dissabte 10

Foramuralla

17 h

A determinar

Divendres 16

Trio Barcelona: 50 anys

20.30 h

28 €
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Dissabte 17

Ballet Nacional Rus: El llac dels cignes

20.30 h

25 € - 29 €

Diumenge 18

Tripula, Farrés Brothers

12 h

7€

Diumenge 18

Humans, dirigida per Mario Gas

18 h

22 € - 27 € - 29 €

Divendres 23

Pessoa*

20.30 h

12 € - 16 €

Dissabte 24

Els camins invisibles

20.30 h

21 €

Diumenge 25

Petits prínceps, de Mumusic Circus

12 h

7€

Diumenge 25

Quim Masferrer, Bona gent

18 h

20 €

Divendres 30

Albert Pla, Miedo

20.30 h

24 €

DESEMBRE
Diumenge 2

Academy of Ancient Music

18 h

34 € - 40 €

Dijous 13

Les noies de Mossbank Road

20.30 h

22 € - 27 € - 29 €

Divendres 14

El Messies, de Händel

20.30 h

42 € - 48 €

Diumenge 16

Maure el dinosaure

12 h

7€

Divendres 21

Be God Is

20.30 h

16 €

Dimarts 25

Nadal amb l’Orfeó Vigatà

20.30 h

15 €

Dimecres 26

Els Pastorets de Folch i Torres

18 h

10 € - 12 €

Divendres 28

Els Pastorets de Folch i Torres

20.30 h

10 € - 12 €

GENER
Dimarts 1

Els Pastorets de Folch i Torres

18 h

10 € - 12 €

Divendres 4

Concert de Cap d’Any

20.30 h

19 €

* Aquest espectacle es realitza al Casino de Vic
** Aquest espectacle es realitza al Teatre Auditori de Calldetenes
*** Aquest espectacle es realitza a la Casa Bojons
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ACCESSOS A VIC

Com puc arribar a L’Atlàntida?

Coordenades GPS: 41.928215,2.2605317

Des de Barcelona: C-17
direcció Vic-Puigcerdà/Sortida Vic sud

Des de Girona: C-25
direcció Vic-Manresa-Lleida/Sortida Vic nord

Des de Ripoll/Puigcerdà:
C-17 direcció Vic-BCN/Sortida Vic nord

Des de Manresa/Lleida:
C-25 direcció Vic-Girona/Sortida Vic oest

C. Francesc Maria Masferrer, 4
Telèfon: 93 702 72 57
info@latlantidavic.cat
www.latlantidavic.cat
Horari de taquilles:
De dimecres a divendres de 15.30 h a 19.30 h
Dissabtes de 10 h a 13 h
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Segueix-nos a:

Compartim projecte
cultural i educatiu
Entitats vigatanes:

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:

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

Entitats culturals de referència del país:
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ORGANITZA

MECENES D’HONOR

MECENES I

MECENES II

Imatge de portada: Jordi Lafon

AMB EL SUPORT DE:

