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Aquesta temporada volem que la teva experiència teatral encara sigui 
més complerta i per això, transformem el BAR DEL TA i el convertim en 
un espai de trobada, de bons àpats, de copes de vi…

Volem oferim un plus únic i adaptat a cada funció perquè venir al Teatre 
Auditori de Llinars encara tingui més sabor! 

A cada pàgina de la programació trobaràs el que t’oferim aquell dia.  
Sopars únics, temàtics, dalt l’escenari, adients a l’obra… esmorzars 
temptadors, berenars musicals… una proposta pensada per cada funció  
i sobretot, pensada per tu! 

Trobaràs més informació a la pàgina web del TA:  
www.teatreauditorillinars.cat i també hi podràs comprar els teus sopars 
especials. 

Recorda que els aforaments son molt limitats així que si vols que anar 
al TA encara sigui una experiència més rodona: afanya’t. 

I si ets més d’improvitzar… no pateixis… segur que també trobaràs 
alguna cosa sorprenent cada cop que vinguis al TA! 

T’esperem al TA i al BAR DEL TA!  
Salut!

TEATRE
AUDITORI 
LLINARS

http://www.teatreauditorillinars.cat


 

COMPRA D’ENTRADES
Pots comprar les entrades anticipadament a:
 .  www.teatreauditorillinars.cat
 .  1 hora abans de l’espectacle a les taquilles del TA
 .  A l’Ajuntament (plaça de la Vila, 1) de dilluns a divendres de 9 a 20 h  
  (només pagament amb targeta)

COMPRA D’ABONAMENTS
A la web: www.teatreauditorillinars.cat
També pots demanar-los per mail a info@teatreauditorillinars.cat

                                                                                                                                           

ABONAMENTS 
 
TEATRE
Inclou: La bona gent, La Tendresa, El Rey Lear, El futur, Lapònia, Ossos i Per si no ens tornem a veure 
Preu: 85 € (Estalvi 28 €)

MÚSICA 
Inclou: La voce dell´anima, Els Colors del Mar, Passió Andalusa i La millor música de Nadal 
Preu: 35 € (Estalvi 14 €)

TOT
Inclou tots els espectacles de música i de teatre per 110 € (Estalvi 52 €)

FAMILIAR
Inclou: Fascinatio, Espera, El secret de la Nanna i la pel·lícula La Revolta dels Contes 
Preu: 12 € (Estalvi 8 €)

MIRA LA  
PROGRAMACIÓ 
AL TEU MÒBIL

TEATRE
AUDITORI 
LLINARS

www.teatreauditorillinars.cat

El Teatre Auditori de Llinars del Vallès forma part de Teatres en Xarxa:  
un grup de teatres de proximitat i objectius de treball cooperatiu que 
treballem plegats de manera regular des del 2014 acostant al nostre públic 
produccions de gran qualitat. 

En l’actualitat, formen part de Teatres en Xarxa els municipis de Barberà 
del Vallès, Sant Joan Despí, Sant Andreu de la Barca, Montcada i Reixac, 
Tordera, Sant Boi de Llobregat, Llinars del Vallès i El Vendrell. 

A la programació de setembre a desembre hi podreu veure els espectacles 
EL FUTUR i EL REI LEAR que giren gràcies a aquesta entesa. 

Més informació: www.teatresenxarxa.cat

Si vas de públic a qualsevol espectacle GPS (aquí a Llinars o a Cardedeu, 
Sant Celoni o Granollers) tens un 50% de descompte directe per al 
seguent GPS que vegis a qualsevol població ensenyant la teva entrada  
a la guixeta

Per a més informació de la programació de Cardedeu, Granollers i Sant 
Celoni podeu visitar els seus webs:
www.teatreauditoricardedeu.cat
www.santceloni.cat/teatreateneu 
www.teatreauditoridegranollers.cat

ESPERA
Companyia EIA
FAMILIAR /CIRC
Diumenge 20 d’0ctubre > 12 h

EL FUTUR
El viatge de dos joves per diferents 
països europeus a la recerca de la  
veritat i la llibertat
TEATRE PER A JOVES
Dissabte 9 de novembre > 20 h

Girem Propostes Singulars és una programació conjunta del Teatre 
Auditori de Granollers, el Teatre Auditori Cardedeu, el Teatre Ateneu de 
Sant Celoni, i el Teatre Auditori de Llinars del Vallès, orientada a donar 
suport a la creació contemporània a través d’espectacles no convencionals.

A Llinars, els espectacles amb segell GPS son: 

http://www.teatreauditorillinars.cat/
mailto:info@teatreauditorillinars.cat
http://www.teatresenxarxa.cat


18 hDg 15/09/19 Anticipada: 5 € 
Taquilla: 6 €

TEATRE / COMÈDIA   
Sala Gran 

TEATRE   
Sala Gran 

          90 minuts  |  CATALÀ                                     

De Josep Mª Benet i Jornet                    

Intèrprets: Anna Fuertes, Ana 
Rascon, Pilar Donat, Mª Carmen Vila, 
Fina Novau, Noemi Quispe, Juanjo 
Fernandez, Jacin Gili, Carles Castellón, 
Dori Molinero                                                    

Direcció: Albert Taller                                        

Anticipada: 8 € 
Taquilla: 9 €

18 hDg 8/09/19

És festa major! Així que el bar et 
sorprendrà amb una batalla entre 
blaus i vermells! T’hi apuntes? 
Berena al TA per 3 €

Sopa amb els actors un bon 
sopar francés dalt l’escenari al 
acabar l’espectacle. Preu 12€  
Compra’l a la web del TA

          80 minuts  |  CATALÀ                                     

Ajudantia de direcció: Patrícia Bassa        

Adaptació i direcció: Marina Martori        

Intèrprets: Adrià Avila, Rebeca Raya, 
Queralt Pujol, Roser Torruella, Núria 
Crous, Joan Ortega, Eduard Perales i 
Marina Martori                                        

El joc
Què amagues?
L’Eduard, la Roser, el Joan i la Marina van anar junts a l’EGB. 
Han passat 30 anys des que es van conèixer i segueixen sent 
amics. A les seva amistat s’hi han afegit les seves parelles i 
tots junts formen un grup compacte, amb confiança i que ho 
comparteix tot. O això és el que fan veure, perquè la realitat 
és que, en un sopar tranquil, una nit amb eclipsi de lluna, 
decideixen jugar a un joc: posar sobre la taula els mòbils de 
tots i compartir tot el que hi rebin.
Es coneixen realment tant com diuen? Son sincers amb les 
seves parelles i amics? Amaguen res? 
Que té de dolent jugar a un joc tant innocent? 

Una vella, coneguda 
olor 
Amb AI SI NO FOS 
Primer premi Josep Mª de Segarra l’any 1963

L’obra ens situa als anys 60 a la Barcelona del proletariat 
de l’època, als patis de veïns, de canvis i d’inquietuds 
personalitzats per el personatge de la Maria, protagonista 
de l’obra, una noia jove immersa en un conflicte íntim, però 
universal.
Un relat que esta ple de records, melodies i olors de l’època, 
de la que encara sentim el batec d’aquell inoblidable passat. 



12 hDg 22/09/2019 Anticipada: 5 € 
Taquilla: 6 €

FAMILIAR / MÀGIA   
Sala Gran 

TEATRE / MONÒLEG / COMÈDIA 
Sala Gran 

          105 minuts  |  CATALÀ                                     

Anticipada: 18 € 
Taquilla: 20 €

20 hDs 21/09/19

Sopar per a bona gent al 
hall del teatre al acabar 
l’espectacle. Preu 12€ 
Compra’l a la web del TA Arriba la màgia al bar del 

TA. Esmorza per 3€ amb els 
cupcakes més plens  
de fantasia!

          50 minuts  |  CATALÀ                                 

Direcció: Nona Asensio                                      

Fascinatio 
Amb el mag Jordi Quimera
Segur que et fa molta il·lusió gaudir d’un espectacle de màgia 
dinàmic, divertit, impactant… El veuràs, i a més, Jordi Quimera 
transformarà aquesta il·lusió en fascinació.
Entre tots crearem un microclima en el teatre, on passaran 
moltes coses, i no totes són previsibles…
Un espectacle pensat perquè petits i grans gaudiu, rigueu, us 
sorprengueu, us emocioneu i, sobretot, us fascineu!

La bona gent
Quim Masferrer
Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit actors, actrius, 
dramatúrgies, escenografies, directors… però ens hem oblidat 
d’una peça clau del teatre: el públic.
Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer un 
homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de 
repetir perquè el públic n’és el protagonista. Un protagonista, 
o millor dit: molts protagonistes, que escriuran l’argument 
d’aquesta experiència.

Un espectacle ple de veritat.
Un espectacle honest.
Un espectacle on Quim Masferrer vol ser el teu espectador.



18 hDs 5/10/2019 Anticipada: 20 € 
Taquilla: 22 €

TEATRE / COMÈDIA   
Sala Gran 

MÚSICA CLÀSSICA  
Sala Tallers 

          90 minuts  |  ITALIÀ                               

Apulia Cello Ensemble (Cinc violoncels)
Jovanni Astorino, Giuseppe Carabellese, 
Giovanna D´Amato, Daniele Miatto, 
Luciano Tarantino                                    

Peces de Haendel, Mozart, Vivaldi, Verdi, 
Rossini…                                                  

Anticipada: 12 € 
Taquilla: 14 €

19 hDg  22/09/2019

Sopar reposat després del 
concert al hall del teatre 
Preu: 12€  
Compra’l a la web del TA

Avui l’Esportiu celebra el 10è 
aniversari. Informa’t del sopar 
popular i de tota la festa a la 
seva web

         110 minuts  |  CATALÀ                                   

Text i direcció: Alfredo Sanzol amb molt 
esperit Shakesperià                                   

Traducció: Joan Lluís Bozzo                        

Intèrprets: Laura Aubert, Elisabet 
Casanovas, Javier Beltrán, Marta Pérez, 
Jordi Rico i Ferran Vilajosana                      

La tendresa
Dagoll Dagom - T de Teatre
La reina Maragda odia els homes perquè sempre li han 
condicionat la vida i li han robat llibertat, així que no està 
disposada a permetre que les seves filles tinguin el mateix 
destí que ella. Així que tria una illa suposadament deserta per 
a viure sense veure mai més cap home. El problema és que 
escullen una illa on des de fa vint anys hi viu un llenyataire 
amb els seus dos fills, que s’hi van amagar per no tornar 
a veure una dona en la seva vida. Quan la reina i les dues 
princeses descobreixen que no estan soles, es vesteixen 
d’homes per protegir-se. I aquí comencen les aventures, els 
embolics, els enamoraments i les confusions.

La voce dell´anima 
Amb Maurizio DI MAIO, contratenor
L’encant fascinant de les sonoritats del quintet de violoncel, 
una autèntica paleta de l’expressivitat sumat al potencial 
del cant en un sentit ampli, de l’increïble qualitat vocal del 
contratenor ens porten a una celebració emocionant de la 
veu humana. 

Una proposta fascinant i original de repertori barroc.



20 hDs 19/10/2019 Anticipada: 15 € 
Taquilla: 17 €

TEATRE / DRAMA   
Sala Gran 

CONCERT POP  
Carpa de l’Àrea Central 

Anticipada: 10 € 
Taquilla: 12 €

23 hDs 5/10/2019

         120 minuts  |  CASTELLÀ                                   El rei Lear
Amb ATALAYA TEATRO, la companyia 
més premiada d’Espanya
Estem davant d’un text universal en el temps i en l’espai. Les 
passions i els instints humans no han canviat en els últims 
4.000 anys i el Rei Lear de Shakespeare n’és un exemple 
ben clar. Aquesta versió d’Atalaia Teatro és única: més de 20 
actors, una actriu imparable en el rol de Lear i una proposta 
escènica rica i complexa, coral i potent. 
Atalaia Teatro va rebre el Premi Nacional de Teatre 2018 del 
Ministeri de Cultura i al llarg dels seus més de trenta anys de 
trajectòria ha recorregut prop de mig miler de ciutats de trenta-
nou països dels sis continents, ha participat en més de 150 
festivals internacionals i ha obtingut més de quaranta premis.
Un Rei Lear que no et pots perdre!

Els Catarres en concert
Gaudeix de tots els èxits d’Els Catarres! 
L’actual auge del panorama musical dels Països Catalans 
no es podria entendre sense Els Catarres. La banda és 
responsable del ressorgiment de la música festiva a les 
nostres festes i ha aconseguit fites històriques que han marcat 
un abans i un després en la mesura d’èxit dels grups catalans. 
Els Catarres són un grup únic, irrepetible i ja icònic, que més 
enllà d’haver-se guanyat de nou el públic i haver seguit batent 
rècords d’assistència a tots els seus concerts amb el seu nou 
disc “Tots els meus principis”, aquest 2019 estrenen nova gira 
per a arrasar amb els seus èxits de nou amb tot. 

          120 minuts  |  CATALÀ                                     

Els Catarres son: Èric Vergés, Jan Riera 
Prats i Roser Cruells                                   

Sopar Shakespeare al hall 
del teatre un cop acabat 
l’espectacle. Preu 12 €  
Compra’l a la web del TA



19 hDg 20/10/2019 Anticipada: 10 € 
Taquilla: 12 €

CANT CORAL   
Sala Gran 

FAMILIAR / CIRC  
Sala Tallers 

Anticipada: 5 € 
Taquilla: 6 €

12 hDg 20 /10/2019

         80 minuts  |  CATALÀ                          

Veus: Cor Infantil Amics de la Unió                   

Veu: Gemma Humet                                              

Director: Josep Vila Jover                                   

Composició i arranjaments musical:  
Eduard Iniesta                                                      

Textos: Piti Español                                             

Els colors del mar
VEUS - Cor Infantil Amics de la Unió, 
Gemma Humet i Eduard Iniesta
A la Mediterrània, entre peixos i algues marines, s’hi amaguen 
músiques i cançons. Captivats per la seva bellesa, Eduard 
Iniesta i Piti Español van idear Els Colors del Mar, un 
espectacle que, com una gota d’aigua salada, no sap què 
són les fronteres, sinó que esclata contra la costa en forma 
d’onades amb ganes de descobrir món. 
L’abast de les aigües mediterrànies és tan gran com la 
imaginació de petits i grans que somien en un món millor. 
L’espectacle es desenvolupa a través de peces que interessen 
a infants i adults, històries escrites amb delicadesa i que es 
transmeten de la mà d’una banda de músics i un cor de veus 
blanques.

Espera  
Companyia EIA
Espera és un espectacle de circ participatiu on el púbic està 
convidat, de manera sensible i molt subtil, a viure de prop de 
les acrobàcies que succeeixen en escena. 

En una atmosfera que ens transporta a un lloc fora de temps, 
fet de gests simples, on els acròbates es converteixen en 
artesans del moviment i apareixen paisatges perduts, plens de 
gestos humans i trobades sinceres. 

Idea original, dirección i interpretació: Celso Pereira i Francesca 
Lissia 

Premi de la Crítica 2017 Millor espectacle de carrer.

          55 minuts  |  Sense paraules                                      

Sopar del mar a la taula un cop 
acabat l’espectacle al hall del TA 
Preu 12 € 
Compra’l a la web del TA

Les cookies ens ataquen! 
Esmorza al bar del TA per 3 €



20 hDs 9/11/2019 Anticipada: 15 €
Jove: 10 € 
Taquilla: 17 €

TEATRE   
Dalt l’escenari del TA

TEATRE MUSICAL  
Sala Gran 

Anticipada: 12 € 
Taquilla: 14 €

20 hDs 26/10/2019

         100 minuts  |  CATALÀ                          

Una producció de Teatre Nacional de 
Catalunya                                                        

Autora i directora: Helena Tornero                  

Intèrprets: Ester Cort, Júlia Genís, David 
Menéndez i David Vert                                     

El futur  
El viatge de dos joves per diferents 
països europeus a la recerca de la  
veritat i la llibertat
La noia coneix l’home estranger. Podria no haver passat, però 
passa. L’home estranger fuig del seu passat. La noia fuig del 
seu futur. L’home estranger vol anar a Estocolm per trobar-se 
amb algú, però hi ha problemes. De burocràcia. I de fronteres. 
La noia s’acaba de treure el carnet de conduir i vol fer alguna 
cosa perquè el seu pare s’enfadi de veritat. I justament fa tres 
dies que el pare de la noia s’ha comprat un cotxe nou.

Per si no ens  
tornem a veure  
Un Musical per curar aquells que ja no 
creuen en l’amor
Una comèdia musical on les aparences i els enganys es 
barregen amb la comèdia i l’amor.
Els Reis d’Arden reben una carta dels Reis de Dumaine on 
els proposen que la seva filla es casi amb el seu fill. Cap 
dels dos prínceps, però té cap intenció de casarse i menys 
amb algú que gairebé no coneixen. Tots dos, sense saber-ho, 
tenen la mateixa idea: Fugir amb una identitat falsa i descobrir 
com és el món més enllà dels seus regnes. Però per més 
disfresses que portin, i per més que canviïn una vegada i una 
altra d’indentitat, els dos prínceps es troben i s’enamoren 
irremeiablement.

          70 minuts  |  CATALÀ              

Text i direcció: Alícia Serrat                    

Repartiment: Anna Lagares , Edgar 
Martínez, Marc Sambola                          

Sopar del futur al hall del TA  
un cop s’acabi la funció. Preu: 10 € 
Compra’l a la web del TA

Sopar de l’amor al hall del teatre 
un cop acabat l’espectacle 
Preu 12 € 
Compra’l a la web del TA



19 hDg 10/11/2019 Anticipada: 12 €
Taquilla: 14 €

FLAMENC   
Sala Tallers 

FAMILIAR / TITELLES  
Jardins del TA 

Anticipada: 5 € 
Taquilla: 6 €

De 12 a 14 hDg 10/11/2019

         75 minuts  |  CASTELLÀ                          

Bailaora: Raquel Parrilla                               

Guitarra: Javier García Moreno                     

Piano: José Manuel Cuenca                         

Passió Andalusa:  
Música i Dansa 
Guitarra, piano i bailadora
És un programa basat en la música espanyola i d’inspiració 
andalusa de compositors que prenen com a referència el 
gran patrimoni musical popular andalús en el qual destaca 
com a excel·lència el flamenc.
Inclou compositors tan coneguts com Granados, Tàrrega, 
Rodrigo, Albéniz i també altres de la actualitat que segueixen 
la tradició de la música popular andalusa com Primitivo 
Buendía, Francisco Cuenca i Elena Cuenca.

El secret de la Nanna 
Vine quan vulguis entre les 12  
i les 14 h als jardins del TA  
i deixa’t portar… 
Us imagineu un conte desplegat dins d’un camió?
Us presentem El secret de la Nanna!
A través de la nostra protagonista, La Nanna, i el seu company, 
podrem descobrir tot un món fantàstic darrere la caixa del seu 
camió…

          Sorpresa  |  CATALÀ              

Una producció de Cia. Teatre Anna Roca

Direcció: Anna Roca                                    

Actors: Anna Roca i Jordi Gilabert                       

Sopar andalús al hall del teatre 
un cop acabat l’espectacle 
Preu 12€ 
Compra’l a la web del TA

Psssssst! Tenim un secret!  
Els millors pastissos t’esperen 
avui al TA!  
Esmorza per 3€



12 hDg 24/11/2019 Anticipada: 5 €
Taquilla: 6 €

TEATRE   
Sala Gran 

TEATRE / COMÈDIA  
Sala Gran 

Anticipada: 15 € 
Taquilla: 17 €

20 hDs 16/11/2019

         70 minuts  |  CASTELLÀ                          

Direcció: Anna Teruel                                    

Ajudant de Direcció: Teresa Pou                                          

Actors i actrius: infants i adults del Till-Tall 
de 6 a 60 anys.                                             

Imatge: Anna Saula                                      

Carlota i la dona de neu
TILL TALL TEATRE 
Els més petits del Till-Tall acompanyats d’uns altres de no 
tan petits us presenten una obra familiar apta per a tots els 
públics.
La Carlota, una nena molt valenta i decidida, haurà de salvar 
la seva millor amiga de les mans de la dona de neu, que 
l’ha segrestada. Per fer-ho es mourà pel món dels contes 
d’Andersen i viurà tot un seguit d’aventures. Hi trobarà una 
emperadriu mimada a qui prendran el pèl, un cuiner atrafegat 
que prepararà plats únics i estrafolaris per al Rei dels Elfs, 
una bruixa, un corb, una sirena…Al final tots plegats arribarem 
a aquesta conclusió:“els dolents sempre obliden la força 
irresistible de l’afecte i de l’amistat”.

Ossos 
Amb Fermí Fernàndez i Toni Albà
A OSSOS hi ha quatre personatges ( 2 gossos i 2 humans 
que són científics) i un altre de molt present, però absent, o del 
que en queda poc, tret d’una obra literària immortal i quatre 
ossos que no se sap ni si són els seus: Miguel de Cervantes 
Saavedra. 
Els gossos fan de gossos que busquen i guarden ossos. I els 
científics també busquen, treballar poc i molts beneficis. Tots 
quatre personatges emprenen un viatge a través de l’humor, de 
l’absurd, i també de l’amistat, la memòria i la bellesa, amb un 
objectiu comú: quedar-se amb els ossos del gran novel·lista. Si 
voleu saber qui se’ls acaba quedant… veniu a veure OSSOS, 
una comèdia per rosegar. 

          90 minuts  |  CATALÀ              

Intèrprets: Fermí Fernandez i Toni Albà 
Escrit i dirigit per Sergi Pompermayer        

Els contes prenen vida al bar  
del TA. Esmorza per 3 €

Sopar per escurar ossos al 
hall del teatre un cop acabat 
l’espectacle. Preu 12€ 
Compra’l a la web del TA



TEATRE / COMÈDIA  
Sala Gran 

Anticipada: 18 € 
Taquilla: 20 €

18 hDg 8/12/2019

Lapònia
La comèdia de l’any
Dues famílies es troben a Lapònia per celebrar la nit de Nadal 
i esperar l’arribada del Pare Noël, però una de les criatures 
explica a l’altre que aquest home amb barba blanca no existeix 
i que és un personatge de mentida que utilitzen els pares per 
fer xantatge als fills. 
El que havia de ser una vetllada de festa i il·lusió es convertirà 
en una batalla entre germanes, parelles i cunyats, d’on hi 
emergiran mentides, veritats i secrets inconfessables. 
Lapònia, una comèdia brillant sobre la veritat i la mentida.  

          80 minuts  |  CATALÀ                 

Dramatúrgia i Direcció: Cristina Clemente  
i Marc Angelet                                             

Intèrprets: Roger Coma, Meritxell Huertas,  
Meritxell Calvo i Manel Sans                       

Sopar nadalenc al hall del teatre 
un cop acabat l’espectacle 
Preu 12 € 
Compra’l a la web del TA

18 hDs 14/12/2019  5 € destinats a  
la Marató de TV3

DANSA  
Sala Gran 

         70 minuts  |  Sense paraules                          Dansem en català
Esbart Dansaire de Llinars del Vallès 
L’Esbart Dansaire de Llinars del Vallès us convida a gaudir 
de la riquesa i varietat cultural dels Països Catalans a través 
de la dansa. Evolucionant entre la tradició i la creació, podreu 
assaborir els diferents ritmes i caràcters que són llegat 
d’aquest territori. Interpretació a càrrec de les dues seccions 
de l’Esbart: el Cos de Dansa i l’Escola de Dansa.

Berenar dolç i salat al Bar del TA 
La recaptació del berenar també 
serà per la Marató de Tv3



MÚSICA CLÀSSICA   
Sala Tallers 

Anticipada: 15 € 
Taquilla: 17 €

19 hDg 22/12/2019

La millor música  
de Nadal
Les millors peces de clàssica de 
l’època nadalenca
Obres de Telemann, Handel, Couperin, Vivaldi i Bach
Arias, cantates i música instrumental composta per alguns 
dels més grans compositors. 
Durant segles, música i religió han estat fortament 
relacionades. La música estava present en pràcticament 
totes les cerimònies religioses importants. En aquest concert 
sentirem algunes obres de música de cambra, és a dir, per a 
un àmbit familiar, que van ser escrites específicament per al 
temps del Nadal. 

          100 minuts  |  VARIS                 

Soprà:  Soledad Cardoso                          

Oboè: Jesús Ventura                                

Clavicèmbal: Pedro Rodríguez                 

Sopar de Nadal al hall 
del teatre un cop acabat 
l’espectacle. Preu 12 € 
Compra’l a la web del TA

12 hDg 22/12/2019 Anticipada: 5 € 
Taquilla: 6 € 

CINEMA FAMILIAR   
Sala Gran 

         100 minuts  |   CATALÀ                           

Revolting Rhymes, Jakob Schuh & Jan 
Lachauer, Regne Unit, 2016                          

Nominada als premis Oscar 2018!              

A partir de 7 anys                                         

La Revolta dels Contes
O com reinventar els contes de fades 
amb humor i intel·ligència…
La Revolta dels Contes és una adaptació del best-seller de 
Roald Dahl, Revolting Rhymes. És una pel·lícula que recupera 
personatges i relats clàssics coneguts per tothom per 
donar-los la volta i introduir-hi girs enginyosos, sorprenents 
i rabiosament actuals. La Revolta dels Contes és una revisió 
moderna i políticament incorrecte de clàssics de la literatura 
infantil, una pel·lícula irreverent per a nens i nenes desperts i 
intel·ligents.

L’esmorzar més “cuentista” 
arriba al TA! Per 3€  



18 h
Dj 26/12/2019  
Dg 29/12/2019

Anticipada: 5 € 
Taquilla: 6 € 

TEATRE   
Sala Gran 

         2 h 30 minuts  |  CATALÀ                           Els Pastorets
Amics dels Pastorets de Llinars
Que fan el Lluquet i el Rovelló, dos pastors catalans, lluitant 
contra Satanàs i guiant els pastorets al naixement de l’infant 
Jesús? Doncs l’obra nadalenca per excel·lència! Vine a veure 
els Pastorets de Josep M. Folch i Torres de la mà dels joves 
dels Amics dels Pastorets de Llinars. No hi ha Nadal sense 
Pastorets! 

Als Pastorets es mengen dues 
coses: entrepà de pernil i sopa 
Doncs mira… això tindrem al 
bar: entrepans variats i caldo 
Tot a 1€!

TEATRE
AUDITORI 
LLINARS

www.teatreauditorillinars.cat



Amb el suport de:

SETEMBRE
UNA VELLA 
CONEGUDA OLOR
TEATRE	
Diumenge 8 > 18 h
          
EL JOC
TEATRE
Diumenge 15 > 18 h
          
BONA GENT
MONÒLEG - COMÈDIA
Dissabte 21 > 20 h
          
FASCINATIO 
FAMILIAR - MÀGIA
Diumenge 22 > 12h
            
LA VOCE 
DELL´ANIMA 
MÚSICA 
CLÀSSICA  
Diumenge 22 > 19 h 

OCTUBRE
LA TENDRESA
TEATRE - COMÈDIA
Dissabte 5 > 18 h 
          
ELS CATARRES EN 
CONCERT 
CONCERT POP
Dissabte 5 > 23 h 
          
EL REI LEAR
TEATRE - DRAMA 
Dissabte 19 > 20 h
          
ESPERA
FAMILIAR - CIRC
Diumenge 20 > 12 h 
          
ELS COLORS DEL MAR
CANT CORAL 
Diumenge 20 > 19 h 
          
PER SI NO ENS 
TORNEM A VEURE
TEATRE MUSICAL
Dissabte 26 > 20 h 

NOVEMBRE
EL FUTUR
TEATRE
Dissabte 9 > 20 h
             
EL SECRET DE  
LA NANNA
FAMILIAR- TITELLES
Diumenge 10 > de 12 
a 14 h 
           
PASSIÓ ANDALUSA: 
MÚSICA I DANSA
FLAMENC
Diumenge 10 > 19 h 
           
OSSOS
TEATRE
Dissabte 16 > 20 h 
           
CARLOTA I LA DONA 
DE NEU 
TEATRE
Diumenge 24 > 12 h

DESEMBRE
LAPÒNIA
TEATRE - COMÈDIA
Diumenge 8 > 18 h
           
DANSEM EN CATALÀ
DANSA
Dissabte 14 > 18 h 
           
LA REVOLTA DELS 
CONTES
CINEMA FAMILIAR 
Diumenge 22 > 12 h 
           
LA MILLOR MÚSICA  
DE NADAL
MÚSICA CLÀSSICA
Diumenge 22 > 19 h 
           
ELS PASTORETS
TEATRE
Dies 26 i 29 > 18 h 

Rda Sant Antoni, 19 
938 411 695
08450 Llinars del Vallès (BCN) 
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