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Música: concert d’Ivan Kovacevic-5Spots

Teatre infantil: Pau. La vida de Pau Casals

Màgia: Mag Lari. Espectacle Somriures i Màgia

Música: The Ladies Entertainment 

Teatre: Coses que dèiem avui

Música: VIII Cantada d’havaneres Vila de Roses

Música: concert de Daniel Higiénico

Teatre: CLINC !

Teatre infantil: Pinotxo

Música: Concert Solingen-Roses

Teatre: Tu digues que l’estimes

ESPECTACLES DATA

divendres, 5 d’abril. 22 h

diumenge  7 d’abril. 12 h

diumenge 14 d’abril. 18 h

diumenge 21 d’abril. A les 19 h a l’Església 

26 i 27 d’abril a les 22 h | 28 d’abril a les 19 h

dimecres 1 de maig. 19 h

divendres 3 de maig. 22 h

dissabte 4 de maig. 18 h

diumenge 5 de maig. 12 h

diumenge 12 de maig. 19h

diumenge 19 de maig | 19 h

PREU

8 2

5 2

20 2

Gratuït

__

Gratuït

8 2

20 2

5 2

10 2

20 2

PÀG.

27

28

30

32

34

37

37

38

40

42

44

Teatre: Àries, duets i cors de sarsuela

Dansa: Projecte Pavlova

Música: concert d’Aurània

Teatre infantil: Fantàstic

Música: El quintet més simfònic

Teatre: Una comèdia DALÍrant

Música: concert d’Adrià Puntí

Teatre infantil: Karoli, l’home roda

Música: Cançons de la veritat oculta

Teatre: Aventura!

Teatre musical: Muret 1213 – Càtars!

ESPECTACLES DATA

diumenge 20 de gener. 18 h

diumenge 27 de gener. 18 h

divendres 1 de febrer. 22 h

diumenge 3 de febrer. 12 h

diumenge 17 de febrer. 18 h

dissabte 23 de febrer. 21 h

divendres 1 de març. 22 h

diumenge 3 de març. 12 h

divendres 8 de març. 21 h

diumenge 24 de març. 18 h

diumenge 31 de març. 18 h

PREU

20 2

__ 

8 2

5 2

15 2

20 2

8 2

5 2

15 2

20 2

15 2

PÀG.

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26
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Els Amics de l’Òpera de Girona presenten

aquest recital de sarsuela que fa un recorregut

per algunes de les obres més famoses d’aquest

gènere líric. Sota la direcció musical de Conxita

Garcia, el Cor dels Amics de l’Òpera ha treballat

els passatges corals que conformen el repertori

escollit. El recital també combina la interpretació

de romances i duets a càrrec dels solistes vocals. 

L’Associació dels Amics de l’Òpera de Girona

té com un dels projectes més consolidats

aquesta formació vocal amb intèrprets vincu-

lats a Girona i comarques, per tal de fomentar

i potenciar els músics i els cantants gironins;

també dur a terme produccions pròpies tant

d’òpera, com de sarsuela.

Direcció musical: Conxita Garcia

Pianista: Santi Escura

Solistes: Monserrat Cristau, soprano; Beatrice

Jiménez, soprano; Maite Mer, soprano; Gina

Reyner, mezzo; Susana del Saz, mezzo; Al-

bert Deprius, tenor; Jordi Mas, tenor; Lucas

Groppo, baríton; Ulises Ordúñez, baríton;

Josep Pieres, baix. 

Direcció artística: Amics de l’Òpera de Girona

Entrada: 20 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

ÀRIES, DUETS I CORS 
DE SARSUELA
Cor dels Amics de l’Òpera de Girona

DIUMENGE, 20 DE GENER | 18 H

Música
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Àries, duets i cors de sarsuela | Música



Aurània va començar a rodar l’any 2003. Els

seus components en aquell moment eren

l’Anna Gratacòs (veu), Joan Berenguer (piano)

i Terry Ryan (guitarra). 

Els seus temes són frescos, amb una música

principalment divertida i amena, amb unes lle-

tres tristes, melancòliques i fosques. El seu re-

pertori és tant en  català com en castellà. Els

temes estan compostos pels mateixos mem-

bres del grup, principalment per l’Anna. 

Han fet bolos i concerts per molts indrets de 

Catalunya. Després de 10 anys, 100 concerts,

d’haver enregistrat una maqueta i dos discs-cd,

Aurània s’acomiada amb un últim enregistra-

ment: “Adéu” i un últim concert a Roses. Serà

l’última oportunitat per veure aquest grup ro-

sinc d’una qualitat altament contrastada. Temes

vells i nous en una nit única i irrepetible.

Entrada: 8 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

AURÀNIA EN CONCERT
DIVENDRES, 1 DE FEBRER | 22 H

ViumúsiKa

TMR | 10_11

Aurània en concert | Viumúsika



Espectacle de màgia de gran format, amb grans

il·lusions i partenaire, per a tots els públics.

Jocs de màgia increïbles, divertits i participa-

tius, grans dosis d’humor que no deixaran in-

diferent a ningú! Amb moltes especialitats de

la màgia com són: mentalisme, escapisme, ma-

nipulació i el més important i espectacular, les

grans il·lusions.

Entrada: 5 euros

Organitza: Optimist

Col·labora: Ajuntament de Roses

FANTÀSTIC
A càrrec de la Cia. Fèlix Brunet

DIUMENGE, 3 DE FEBRER | 12 H

Espectacle de màgia
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Fantàstic | Màgia



Atreviment, gosadia, risc… els cinc vents de l’O-

bac Ensemble ens ofereixen una experiència

sonora inigualable. Un recorregut per les crea-

cions musicals més representatives d’aquests

instruments. Un viatge sonor de contrastos de

color, intensitat i dinàmiques simfòniques grà-

cies a compositors com Kart Stamitz, Isaac Al-

béniz, Paul Hindemith i Giacomo Rossini. 

L’Obac intentarà fer-nos oblidar que tals com-

posicions van ser pensades per a una gran or-

questra, magnificant el paper propi de cada

vent fins a ser els únics protagonistes

Flauta: Vicent Cintero
Oboè i corn anglès: Aitor Llimerà 

Clarinet: Joan Estellés 
Fagot: Xavier Cervera
Tompa: Juan Manuel Gómez

Obres de: Kart Stamitz, Isaac Albéniz, 

Paul Hindemith i Giacomo Rossini

Entrada: 15 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

EL QUINTET MÉS SINFÒNIC
De l’Obac Ensemble

DIUMENGE, 17 DE FEBRER | 18 H

Cicle de concerts de música clàssica
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El quintet més sinfònic | Música clàssica



Una comèdia DALÍrant és una comèdia on

Joan Frank Charansonnet s’envolta d’un elenc

d’actors magistrals per recrear el món del ge-

nial pintor Joan Felip Sebastian, el DALÍrant,

mitjançant una sèrie d’entrevistes i programes

televisius que transcorren a través del temps.

Amb una aparició espectacular  en un “talk

show”, en el qual també hi participa Marilyn

Monroe, J.F. Sebastian fa la seva presentació

mostrant les arts del surrealisme, fusionant el

geni, l’obra, la pintura i la pròpia contradicció,

en un personatge inigualable que anirà perpe-

tuant-se al llarg dels anys.  Aquesta obra és un

divertit homenatge a la figura d’un pintor que

ja és patrimoni de la humanitat i que en forma

de viatge ens transportarà a la Nova York dels

anys 50, al glamourós París dels 60, al Madrid

de la dècada dels 70, fins a arribar al seu estudi

empordanès de Port Lligat.

Direcció: Joan Frank Charansonnet
Actors: Joan Frank Charansonnet, Ferran 
Terraza, Frank Capdet, Patrícia Bargalló, 

Albert Lladó, Cristian Aquino, Eva Perea

Ajudant de direcció: Alain Chipot
Vestuari: Esther Martín

Maquillatge i perruqueria: Iker Bellon
Il·luminació i escenografia: Daniel Giner

Durada: 80 minuts

Entrada: 20 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

UNA COMÈDIA DALÍrant
D’Israel Gutiérrez Collado i Joan Frank Charansonnet 
A cárrec de la Cia. Xavi Vola Teatre

DISSABTE, 23 DE FEBRER | 21 H

Teatre
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Una comèdia Dalírant | Teatre



Adrià Puntí ha tornat als escenaris. A l’espera

de poder trencar el silenci discogràfic, Puntí

està girant per tot Catalunya amb el seu espec-

tacle “Viatge d’un Savi Vilatrista Cap Enlloc”.

Un viatge que realitza amb la seva guitarra i

piano, amb un format més intimista acompan-

yat de baix i bateria. 

Puntí revisa les cançons més emblemàtiques

que l’han acompanyat al llarg de la seva carrera

però també incorpora al seu repertori noves

peces. 

Una gira que l’ha portat per diferents escenaris

de tota la geografia catalana i que donarà lloc a

nous projectes durant el 2013.

Entrada: 8 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

ADRIÀ PUNTÍ EN CONCERT
DIVENDRES, 1 DE MARÇ | 22 H

Viumúsika
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Adrià Puntí en concert | Viumúsika
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Karoli, l’home roda | Teatre infantil

Un personatge incombustible, el professor Ka-

roli, es desplaça dins d’una roda amb motor.

Combinant l’enginy amb la presentació d’arti-

ficis amb rodes, monocicles alts amb rodes, bi-

cicletes nanes de 10, 20, 30 centímetres, Karoli

demostrarà la seva passió per les rodes fent allò

més difícil encara.

Karoli, l’home roda, és un espectacle visual

apte per a tots els públics que ja s’ha represen-

tat a França, Holanda, Bèlgica, Portugal, Es-

panya i Catalunya.

Entrada: 5 euros

Organitza: Optimist

Col·labora: Ajuntament de Roses

KAROLI, L’HOME RODA
A càrrec de la Cia. De circ Karoli

DIUMENGE, 3 DE MARÇ | 12 H

Teatre Infantil d’Optimist



Pere Calders fou un dels grans escriptors del

segle XX. El seus contes, amb els peus en la

quotidianitat però enlairant-se sempre cap a l’i-

nesperat, han despertat la imaginació de mol-

tes generacions. L’any passat es va celebrar el

centenari del seu naixement i es vol recordar

amb cançons. Millor dit: transformant els seus

contes en cançons. Se n’han ocupat 12 autors

de la nova escena independent catalana que

s’han inspirat en les històries de Calders, n’han

fet vestits a mida per la cantant Judit Nedder-

man. Forjada en l’escena del jazz però també

bregada en el pop, el reggae i la música tradi-

cional, aquesta jove cantant és un dels grans

valors en alça del jazz vocal a Catalunya

Direcció musical, arranjaments, saxo tenor i
flauta: Genís Bou
Veu: Judit Neddermann

Trompeta i flughekhorn: Andrés Tosti
Trombó: Sidro Palmada

Baix elèctric i contrabaix: Vic Moliner

Guitarra elèctrica i acústica: Adrià Plana 
Piano i teclats: Eloi Escudé
Bateria: Aleix Bou

Coproducció: Bankrobber i l’Auditori

Entrada: 15 euros
Organitza: Ajuntament de Roses

CANÇONS DE LA VERITAT
OCULTA
Judit Neddermann canta Pere Calders (1912-2012)

DIVENDRES, 8 DE MARÇ | 21 H

Música
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Cançons de la veritat oculta | Música
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Aventura! | Teatre

Aventura! Explica la història de sis socis que

tenen una empresa que va malament però que

en rebre una oferta de compra per part d’una

empresa xinesa, decideixen deixar-se de xim-

pleries i vendre-la, pel que pugui passar. El pro-

blema és que no venen l’empresa, sinó que

acaben venent una de les sòcies.

“He escrit Aventura! Perquè estic enamorat de

la meva dona i del meu fill, i dels meus amics

i de la meva família, i de la gent amb qui treba-

llo , i dels meus veïns, i dels cambrers i de les

funcionàries de l’ajuntament de Madrid amb

qui ric de tot quan vaig a pagar l’impost de les

escombraries. No vull emigrar ara, perquè el

meu fill comença l’escola bressol dilluns vi-

nent. Ara no. He escrit Aventura! per fer pujar

dalt de l’escenari els fantasmes que em pro-

dueix aquesta crisi”. -  Alfredo Sanzol

Autor i director: Alfredo Sanzol
Traducció: Sergi Belbel
Intèrprets:Mamen Duch, Marta Pérez,

Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico, 

Àgata Roca

Escenografia: Alejandro Andújar
Música original: Fernando Velázquez
Il·luminació: Carlos Lucena
So: Roc Mateu

Vestuari: Alejandro Andújar i Adriana Parra
Producció executiva: Daniel López-Orós

Entrada: 20 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

AVENTURA!
de la Cia. T de Teatre

DIUMENGE, 24 DE MARÇ | 18 H

Teatre



Després d’11 anys de la seva estada a la capital

catalana, el contrabaixista serbi Ivan Kovacevic

s’ha convertit en un dels músics més buscats

en l’escena de Rythm’n Blues, Swing i Rock’n

roll del país. Després de formar part de les 

diverses bandes de noms reconeguts com a

Mambo Jambo, Down Home, Bernat Font Trio,

Nu Niles, i col·laborant amb noms eminents

nacionals i internacionals com Dani Nel·lo.

Mitch Woods, Al Copley, Lluís Coma, Nick 

Curran... entre altres, presenta per primera ve-

gada sota el seu nom, una formació que

compta amb músics de luxe de diferents gene-

racions. Amb un repertori propi, el contrabai-

xista aconsegueix unir l’energia del blues i

l’elegància del jazz, amb un diàleg trepidant.

Cinc punts de vista i un sol objectiu, fer que el

públic gaudeixi de la música de la mateixa ma-

nera que en gaudeixen ells, amb tota la seva

ànima.

Trompeta, Flugehorn: David Pastor
Saxo Tenor: Toni Solà 
Piano: Bernat Font  
Contrabaix: Ivan Kovacevic 
Bateria: Roger Gutiérrez 

Entrada: 8 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

IVAN KOVACEVIC-5SPOTS 
EN CONCERT
DIVENDRES, 5 D’ABRIL | 22 H

Viumúsika
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Una companyia de joglars i trobadors arriba a la

plaça d’un poble i prepara una representació

sobre la Croada que es perpetrà als segle XII con-

tra els càtars de Llenguadoc i la batalla de Muret

en la qual hi morí el rei Pere I de Catalunya. 

És una proposta escènica de teatre dins el tea-

tre, un espectacle de teatre musical en el qual

tant la música com l’acció teatral són executades

pels cantaires d’un cor mixt d’una vintena de

veus, especialitzat en la polifonia tradicional. 

A partir de la suite “No trencaràs el son dels cà-

tars” de Jaume Arnella i Marcel Casellas i d’un

repertori de música occitana antiga, popular i

tradicional, s’ofereix una narració històrica en

clau plenament satírica, en la qual s’expliquen

els esdeveniments que van conduir al genocidi

de tot un poble i a l’anorreament de la llengua

d’Oc i de la seva pletòrica i prometedora cultura.

Entrada: 15 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

MURET 1213 – CÀTARS!
de la Cia. Cor País Meu

DIUMENGE, 31 DE MARÇ | 18 H

Teatre musical



Aquest espectacle és una aproximació fidel als

fets més rellevants de la vida de Pau Casals. Un

espectacle de titelles ple de tendresa que us

portarà a descobrir les inquietuds de Pau Ca-

sals com a nen i la seva lluita per defensar la

pau i la llibertat. 

L’espectacle està estructurat seguint els dife-

rents episodis de la seva vida: 1.- Infància; 2.-

Joventut i estudi de violoncel; 3.- Viatges i con-

certs; 4.- Guerra i exili; 5.- Darrers anys i de-

fensa de la pau; 6.- El cant dels ocells.

Entrada: 5 euros

Organitza: Optimist

Col·labora: Ajuntament de Roses

PAU. LA VIDA DE PAU CASALS
A càrrec de la Cia. Forani Teatre

DIUMENGE,  7 D’ABRIL | 12 H

Teatre infantil d’Optimist
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Pau | Teatre infantil
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Mag Lari. Somriures i Màgia | Màgia, música i dansa

Què millor que fer riure i fer màgia a la ve-

gada? Doncs la millor barreja és l’espectacular

Somriures i Màgia, The Sound of Magic, del Mag

Lari.

Aquest espectacle, dedicat al públic d’entre 0 i

99 anys,promet sorprendre i fer riure de la mà

del Mag Lari, l’ il·lusionista amb més projecció

del nostre país, que amb els seus ingredients

preferits, elegància, ironia i presència escènica,

convertirà en inoblidable la vetllada que passa-

reu plegats.

Una hora farcida d’aparicions i desaparicions,

participació de públic i grans il·lusions, i ama-

nida amb un disseny de llums espectacular i

una selecció musical que no us deixarà indife-

rents.

Idea guió i direcció: Josep Maria Lari

Actor i regidor: Pol Quintana
Tècnic de so i llum: Gerard Feliu
Vestuari: Agustí Bardella
Disseny de llum: Gerard Feliu, 
Nerea Cuesta, Miquel Setó

Direcció artística:Miquel Seto

Efectes especials: Efímer

Entrada: 20 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

MAG LARI 
ESPECTACLE SOMRIURES I MÀGIA
DIUMENGE, 14 D’ABRIL | 18 H

Espectacle de màgia



Tendres Fruits neix a l’Escola de Música de 

Catalunya. En els seus concerts se centra en la

interpretació d’obres del s. XVIII, especialment

les més tardanes i galants. La seva voluntat és

acostar al públic un repertori fresc i lleuger,

però alhora ric en detalls i de gran bellesa.

Apostant per una proposta íntima, de petit for-

mat, l’ensemble procura oferir a l’oient noves

melodies, músiques oblidades que mereixen

escoltar-se. 

El programa The Ladies Entertainment inclou

una interessant sonata dels germans Pla – Joan

Baptista Pla (1720-1773) i Josep Pla (1728-

1762) – entre música de Sammartini, Händel,

Blavet i Scarlatti.

Flauta de bec: Ànnia Fuentes
Clavicèmbal: Tomoko Matsuoka

Entrada: lliure

Organitza: Ajuntament de Roses

Col·labora: Parròquia de Santa Maria 

de Roses

THE LADIES ENTERTAINMENT
CONCERT DE PRIMAVERA
a càrrec de Tendres Fruits Ensemble

DIUMENGE, 21 D’ABRIL | 19 H | A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 

Música clàssica
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The ladies entertainment | Música
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Grup de Teatre de Roses | Teatre

El Grup de Teatre de Roses presenta aquesta

obra nascuda de la complicitat sorgida entre

l’autor nord-americà Neil LaBute i l’actriu i tra-

ductora Cristina Genebat durant el curs que va

impartir el dramaturg a l’Obrador de l’estiu

2009. Coses que dèiem avui és el títol d’una

cançó dels Beatles i també d’aquest espectacle,

que recull tres peces breus de LaBute: Helter

Skelter, Romance i  Les Fúries.

A Helter Skelter, una parella sopa en un restau-

rant elegant i encantador. Tot sembla anar bé

fins que ens assabentem que ella ha descobert

que el seu marit li és infidel. 

A Romance, dos personatges que havien man-

tingut una relació de parella ja fa algun temps

es retroben després d’anys de no veure’s. Final-

ment, a Les Fúries, la Paula cita en Jimmy per

explicar-li la seva decisió de deixar-ho córrer,

però les coses es compliquen quan en Jimmy

s’hi presenta amb la seva germana, una ger-

mana força especial. 

Tres peces breus. Tres situacions íntimes, ten-

ses, delicades o decididament violentes sotme-

ses a una incòmoda exposició pública.

Organitza: Grup de Teatre de Roses
Col·labora: Ajuntament de Roses

COSES QUE DÈIEM AVUI
de Neil LaBute i traducció de Cristina Genebat
A càrrec del Grup de Teatre de Roses

DIVENDRES 26 I DISSABTE 27 D’ABRIL A LES 22 H. DIUMENGE 28 D’ABRIL A LES 19 H

Teatre



TMR | 36_37

Entrada: lliure

Organitza: Ajuntament de Roses, Associació

d’Amics de la Música i Pescadors de Roses

Col·labora: Xiringuito - Restaurant La Pelosa

VIII CANTADA
D’HAVANERES 
VILA DE ROSES
Grups Peix Fregit i Pescadors de Roses

DIMECRES, 1 DE MAIG | 19 H

Música Daniel Higiénico ens ofereix un muntatge di-

ferent dins de la seva extensa carrera musical i

teatral. Un espectacle amb aires de club on Da-

niel es converteix en “crooner” i en moltes

coses més. Un concert teatralitzat que mai

deixa indiferent. Acompanyar per l’excel·lent

pianista Davis Sam i amb un repertori de can-

çons que abracen gran part del seu eclèctic uni-

vers musical. Humor, música, teatre i cançons

es barregen en aquest nou espectacle.

Voz y guitarra: Daniel Higiénico

Piano: David Sam

Entrada: 8 euros
Organitza: Ajuntament de Roses

DANIEL 
HIGIÉNICO
Presenta “El club los 6.000 millones”

DIVENDRES, 3 DE MAIG | 22 H

Viumúsika

Daniel el Higiénico | Viumúsika
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Clinc! | Espectacle de Bombolles

Clinc! és el nou muntatge de la companyia Pep

Bou. Fruit dels anys d’experimentació amb el

llenguatge de les Bombolles de sabó i altres es-

tructures tensioactives, neix aquest muntatge

creat i dirigit per Pep Bou i protagonitzat per

dos dels talents emergents de la companyia. 

El muntatge és un pas més en el llenguatge

propi de la factoria Bou, incorporant nous per-

sonatges i dotant-lo d’una accentuada tonalitat

còmica que conforma un tipus d’espectacle in-

novador on les escenes de teatre visual no són

els únics protagonistes de l’obra. Es narra les

peripècies de dos personatges que es troben en

un món ignot on tot els hi és desconegut. Mit-

jançant l’experimentació inicien un procés cap

al coneixement exterior i interior que no cul-

minarà  fins que facin Clinc!

Creació i direcció: Pep Bou

Interpretació: Isaias Antolín, 
Eduardo Telletxea (Agustí Sanllehí)

Moviment:Marta Carrasco

Escenografia: Castells Planas de Cardedeu
Vestuari: Rui Alves
Il·luminació: Pep Bou i Jep Vergés

Entrada: 20 euros

Organitza: Ajuntament de Roses

CLINC!
A càrrec de la Cia.  Pep Bou

DISSABTE, 4 DE MAIG | 18 H

Espectacle sobre el llenguatge de les bombolles (amb motiu del 10è aniversari de la Biblioteca)



L’Abel és un noi  a qui no li agrada estudiar i

que es passaria tot el dia jugant. El dia del seu

desè aniversari li regalen una titella de fil, un

Pinotxo de fusta fet especialment pel seu pare.

Però aquest present no li farà gens de gràcia i

començarà a mostrar un comportament poc

exemplar. Per atzar li tocarà viure les mateixes

aventures que el personatge immortalitzat per

Carlo Collodi i cometrà els seus mateixos

errors. Aquest viatge apassionant aconseguirà

canviar la seva manera de veure les coses i

aprendrà conceptes tan importants com el res-

pecte, l’amistat, la veritat o que qualsevol dels

nostres actes sempre té alguna conseqüència i

que cal acceptar-la responsablement.

Autor: Julià Farràs

Música: Manu Guix

Producció: Dreams teatre

Entrada: 5 euros

Organitza: Optimist

Col·labora: Ajuntament de Roses

PINOTXO
A càrrec de la Cia. Dreams teatre

DIUMENGE,  5 DE MAIG | 12 H

Teatre Infantil d’Optimist 
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Pinotxo | Teatre infantil



El mes de març de l’any passat (2012), Roses es

va convertir en “Platja Mediterrània” de Solin-

gen (Alemanya) i ho va celebrar amb una set-

mana Gastro-Cultural que va portar 13

restaurants rosincs a la capital mundial del ga-

nivet. Ara, la Comunitat Coral “Aufderhöhe”,

fundada a Solingen el 1892, ens correspon

amb una visita musical en forma de dos con-

certs. El primer, tindrà lloc el diumenge 12 de

maig al Teatre Municipal, i comptarà amb la

participació de la Coral Germanor Emporda-

nesa. El segon, dedicat a la Pasqua Granada

(Pentecosta), tindrà lloc a l’Església de Santa

Maria de Roses el dijous 16 de maig (entrada

lliure), i comptarà amb la intervenció estel·lar

de la ‘nostra’ mezzosoprano Claudia Schneider. 

La Chorgemeinschaft Aufderhöhe està dirigida

per la reconeguda soprano Birgit Harnisch i ac-

tuarà acompanyada al piano per la concertista

de prestigi internacional Nadja Bulatovich.

Donatiu: 10 euros
Organitza: Ajuntament de Roses

CONCERT SOLINGEN-ROSES
Coral Aufderhöle i 
Coral Germanor Empordanesa

DIUMENGE, 12 DE MAIG | 19 H

Concert benèfic
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Concert Solingen-Roses | Música



Tu digues que l’estimes És la història de dues pa-

relles, una que comença una relació i una altra

que és a punt de trencar la seva. En Carles i

l’Anna després de deu anys de casats es troben

en un moment difícil com a parella, i tot es

complica encara més quan l’Anna decideix bus-

car-se un amant, i ho comunica, de forma poc

discreta a la seva millor amiga, l’Eva. L’Eva per

la seva banda, és a punt de casar-se amb en

Santi i això és tot el que ella vol a la vida: casar-

se, tenir fills i ser feliç. La situació arribarà al

límit amb l’aparició d’en Toni, un jove atractiu

i espavilat que mira de treure profit del desitjos

que s’amaguen en les relacions de parella.

Tu digues que l’estimes és una comèdia fresca que

tracta de fer passar una bona estona al públic,

amb uns personatges portats al límit, que viuen

unes situacions tan estranyes i divertides, que

fan que tot es vagi complicant cada cop més fins

a arribar a un sorprenent desenllaç.

Dramatúrgia i direcció: Ivan Campillo

Repartiment: Ivan Campillo, Sílvia Forns,

Ramon Godino, Laura Sancho, Joan Sureda

Escenografia: Laura Clos, Santi Rovira
Il·luminació: Roger Blasco
Vestuari: Emena Ballester

Caracterització: Toni Santos

Entrada: 20 euros
Organitza: Ajuntament de Roses

TU DIGUES 
QUE L’ESTIMES
A càrrec de la Cia. Apunta Teatre

DIUMENGE, 19 DE MAIG | 19 H

Teatre
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Tu digues que l’estimes | Teatre



Lloc
Per als espectacles organitzats per l’Ajuntament de Roses,

venda d’entrades a les oficines del Teatre Municipal (Av. Tarra-

gona, 81. Entrada pel lateral del parquing) de dilluns a diven-

dres de 10 a 14 h.

A les taquilles del Teatre Municipal de Roses, dues hores

abans de l’inici de l’espectacle per a tots els espectacles.

Contacte
Tel. 972 15 25 32 | tmr@roses.cat | www.roses.cat

Descomptes
Informeu-vos al Teatre Municipal Tel. 972 15 25 32

VENDA I RESERVA D’ENTRADES
A LES OFICINES DEL TEATRE

ORGANITZA: PATROCINEN:

COL·LABOREN:
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