
009

F U L L E T Ó  I N F O R M AT I U

N ú m .

ESCENARI
CULTURAL

Activitats formatives i culturals programades del 4 al 28 de maig de 2017 a  La Selva del Camp

Rodamón al
Molino: El Molino-On

6 de la tarda PREU: 25€
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El Rodamón torna a fer les maletes. 
Aquesta vegada se submergirà en el 
món del cabaret amb l’espectacle El 
Molino-On, a El Molino. Els números 
còmics i el burlesque amb més gla-
mour són els protagonistes d’una 
obra que compta amb la participació 
d’artistes convidats així com el del 
Team Molino. El cant, el ball i la diver-
sió estan assegurats.

El desbordant
talent al violí
d’en “Sasha”,
al Castell
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L’Alexandre Amorós Korotkov té no-
més 9 anys i ja és tota una promesa 
del violí. El jove intèrpret montblanquí 
guanyava el primer concurs de Violí 
de Barcelona el passat 2016 i allà on 
va, deixa bocabadats petits i grans. 
L’Alexandre o “Sasha”, com també el 
coneixen, espera repetir l’experiència 
al Castell del Paborde. Comptarà amb 
l’acompanyament al piano de Marc 
Torres, professor del Conservatori de 
Vila-seca. Un autèntic maridatge de 
peces clàssiques a dues veus irrepe-
tible.

Viatge al passat
amb vint saxofonistes 
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La Sax Ars Band és una formació in-
tegrada per amics i estudiants amb 
una mateixa afi ció: l’amor al saxo. 
Una vintena d’aquests instruments 
oferiran un concert al Castell on fa-
ran gala del domini d’un gran ventall 
d’estils musicals. Jazz, blues o swing 
són només alguns d’aquests gèneres, 
on els saxos de diferents tonalitats 
brindaran un homenatge als clàssics 
que van marcar una època.
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Edita: Regidories de Cultura i Formació, Ajuntament de la Selva del Camp. Redacció: Canal Camp.

Per a més informació: 977 76 60 06comunicacio@laselvadelcamp.cat

C/ de Tarragona, 10 C/ de l’Horta, 37

HORTd’IGLÉSIESIGLÉSIES
Pl. de les Pletes s/n C/ Hospital 10

AUDITORI
Santa Llúcia

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
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2/4 de 6 de la tarda

L’HORA DEL CONTE

Sessió especial de 
l’Hora del conte amb 
la representació amb 
ombres xineses del 
conte ‘El rei pastor’, 
a càrrec dels nens del 
Centre Obert La Terrissa.

16
M

A
I

G
5 de la tarda

CLUB DE LECTURA INFANTIL
El club de lectura infantil, 
comenta ‘El noi que nedava 
amb les piranyes’, de David 
Almond.
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6 de la tarda
TEATRE 
Teatre en anglès de la mà
dels alumnes d’anglès 
de l’Escola d’Idiomes 
Municipal, que interpretaran
l’obra ‘The modern and 
old story’ (La moderna i la 
vella història).
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6 de la tarda

CLUB DE LECTURA JUVENIL

El club de lectura juvenil 
comenta ‘La selección’, 
de la Kiera Kass.

2/4 de 9 del vespre

CLUB DE LECTURA
El club de lectura comen-
ta ‘La noia del tren’, de 
Paula Hawkins, un thriller 
psicològic que ha estat 
èxit de vendes als Estats 
Units i al Regne Unit. 
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de 2/4 de 5 a 7 de la tarda

BIBLIOJARDÍ

Tots els dijous del mes de 
maig, a la zona infantil de 
la Biblioteca.
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2/4 de 6 de la tarda

TITELLES

A la carpa de l’Hort 
d’Iglésies, Tanaka Teatre ens 
presenta ‘Bon profi t!’, un 
espectacle de titelles sobre 
alimentació saludable 
que ens descobrirà la 
màgia de la cuina i tots els 
secrets de les verdures.
Espectacle avalat per 
l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona.

HORTd’IGLÉSIESIGLÉSIES

Teatre:
“Rituals” d’amor i desamor
El complex món de la parella arriba en clau de comèdia irònica a 
través d’una obra de teatre de petit format. Estructurada en vuit 
escenes, l’obra planteja diferents tipus de parelles, en diferents 
espais, temps i situacions. Totes elles articulades al voltant d’his-
tòries d’amor i desamor que portaran al límit les parelles prota-
gonistes. “Rituals” és el nom de l’obra que es representarà a fi nals 
de mes a càrrec de la companyia Nemdacool, basada en el text 
guanyador del premi Recull-Josep Ametller de Teatre 2003.
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6 de la tarda
DANSA I TEATRE
Les aventures de mandari-
na, un espectacle de dansa 
i teatre, és la història de 3 
espantaocells que inicien un 
viatge a partir de l’encan-
teri d’un corb que els treu 
l’energia i no els permet 
tornar a ballar. Els espan-
taocells iniciaran un viatge 
al món dels humans que els 
ajudaran a trencar l’encan-
teri per tornar a ballar.
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