16a edició ! 2019
Fica’t al SAT ener al 3 de maig
De l’11 de g ’arts escèniques
L’Aparador d l Districte
amateurs dereu!
de Sant And

16a edició
Fica’t al SAT! 2019
El Sant Andreu Teatre aixeca el teló de la 16a edició del Fica’t al
SAT!, la mostra de les arts escèniques amateurs del Districte de
Sant Andreu. A l’escenari tenen lloc propostes musicals, teatrals
i de dansa dels grups amateurs de tots els barris del Districte
que donen testimoni d’un teixit associatiu i cultural innovador,
sempre compromès amb el seu entorn i que fa possible una
programació d’un nivell extraordinari.
I és que en tots el equipaments del Districte, siguin casals de
barri o de gent gran, centres cívics o espais per joves, existeixen
grups de teatre, corals, recitals poètics, circ o màgia que donen
vida a actes freqüents per oferir programacions de qualitat dins
l’entramat cultural del Districte.
Amb el Fica’t al SAT! s’ofereix un escenari de prestigi en el marc
de la vida cultural de la ciutat que, per als grups amateurs és
una oportunitat per mostrar els seus treballs al públic, mes
enllà dels seus equipaments. És molt enriquidor el fet d’obrir un
teatre de caire professional als grups amateurs, proposta que
agraïm al SAT! a la vegada que animem els grups amateurs a
aprofitar aquesta plataforma i a les veïnes i veïns a gaudir d’una
bona estona cultural. Moltes gràcies a totes i a tots i molta
merda.
Laia Ortiz Castellví
Regidora del Districte de Sant Andreu
Montserrat Benedí i Altés
Presidenta del Consell de Districte de Sant Andreu
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COMPANYIA
CIA. PETIT COMITÈ
CIA. AMANIDA TEATRE
CIA. GATS
CIA. LA MATRAKA
CIA. TEATRE TR@MPA
CIA. GEMMA-DANSA
CIA. EL MAGATZEM
LA BOMBETA COMPANYIA
TEATRAL
CIA. ADRI MASCORT
CIA. TEATRE NAIA

DATA

11 de gener, 21h

17 de gener, 21h

1 de febrer, 21h
1 de març, 21h
8 de març, 21h

15 de març, 21h

29 de març, 21h

4 d’abril, 21h

2 de maig, 21h

3 de maig, 21h

Calendari 2019

Water-fall {Dansa contemporània}
*estrena*
Desclassificats {Drama} *estrena*

La festa {Teatre} *estrena*

DiverSongs {Música a cappella}
*estrena*
Perforant, performant, perfeccionant...
el meu món! {Performance}
Adulterios {Comèdia}
Revisió anual {Comèdia dramàtica}
Mala llet {Comèdia} *estrena*
La caputxeta vermella i els set
pecats capitals {Multidisciplinar}
*estrena*
Arjé {Dansa contemporània}
*estrena*

ESPECTACLE

trena*
*es

Dv. 11 de gener, 21h

DiverSongs
CIA. PETIT COMITÈ

Intepretació: Mariajo
Martí (soprano), Montse
Carrascal (soprano),
Salomé Fondevila
(contralt), Mario
Carrascal (baríton/
tenor), Juanma Gutiérrez
(tenor), Andreu Carrascal
(baix) i David Yerga
(percussió).
Producció: Petit Comitè
Cançons en català,
castellà i anglès
Durada: 60 minuts
Preu: 9 euros

Petit Comité és un grup vocal format per
set membres amb vides professionals molt
diferents que a dalt de l’escenari comparteixen la seva passió per la música interpretada
només amb la veu, fent-la sonar com si hi
haguessin instruments.
Diversongs uneix mitjançant el cant a capella
diversitat d’estils musicals amb l’afany de
fer gaudir la música a l’espectador, transmetent la intensitat i les emocions que ells
viuen a l’escenari.
{Música a cappella}
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Dj. 17 de gener, 21h

Perforant, performant,
perfeccionant... el meu
món!
CIA. AMANIDA
TEATRE
Direcció i dramatúrgia:
Ariadna Morros Cuenca
Interpretació: Elena Aloy,
Elena Aragués, Jose Luís
Casado, Miguel González
i Estanislao Peralta
Valls.
Espectacle en català
Durada: 45 minuts
Preu: 9 euros

“El mundo es un mar de fueguitos. Cada
fuego brilla con intensidad propia. Hay
fuegos alegres y vivos, que chispean y
llenan el aire. Hay fuegos tontos, que
ni alumbran ni dan calor...Y hay otros
fuegos, fuegos locos, que brillan con tanta
intensidad que si te acercas, pueden
quemarte.”
El libro de los abrazos, Eduardo Galeano.
{performance}
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Dv. 1 de febrer, 21h

Adulterios
CIA. GATS

Autoria: Woody Allen
Direcció: Nati Castells
Interpretació: Mayte
Maldonado, Alfons
Marente,Mon Carnacea,
Àlexander Mandel,
Montserrat Monròs,
Sandra Benet i Mary
Blasco.
Il·luminació i so:
Àlex Vidal
Fotografia:
Javi Barbanero
Espectacle en castellà
Durada: 60 minuts
Preu: 9 euros

Les infidelitats i desamors de les relacions de parella no passen de moda.
D’això ens parla aquesta obra de teatre
escrita per Woody Allen i protagonitzada
per personatges robustos que representen bona part de l’imaginari de l’autor.
Personatges que ens parlen de la por
a envellir, del valor que s’adjudica a
pertànyer a un determinat estatus social i
al tipus de relacions que s’estableixen en
cercles socioeconòmics alts.
{Comèdia}
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Dv. 1 de març, 21h

Revisió anual
CIA. LA MATRAKA

Autoria:
Montserrat Cornet
Direcció:
Xavier González
Interpretació: Neus
Bartolomé, Anna
Llorente, Rosa Puntí,
Xavier González.
Espectacle en català
Durada: 75 minuts
Preu: 9 euros

Tres dones ja madures es descobreixen
a la sala d’espera d’una doctora.
Cadascuna fa el retrat de la seva vida
sentimental, sexual i familiar.
Tres històries… tres vides… tres actituds
que no deixen indiferent.
{Comèdia dramàtica}
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trena*
*es

Dv. 8 de març, 21h

Mala llet
CIA. TEATRE TR@MPA

Autoria, guió i direcció:
Carles Marcé
Interpretació: Lola
Mactley, Núria Cataluña,
Susanna Torres, Àngel
Romero, David Segarra
i Lluís Bonilla
Coreografia:
Mireia Mejías
Imatge i so:
David Segarra
Espectacle en català
Durada: 85 minuts
Preu: 9 euros

Dos amics, aprofitant que les seves
dones són a la casa d’estiueig, es
disposen a viure una nit plena de sexe,
disbauxa i alcohol per celebrar el seu
èxit professional. El destí, però, jugarà
amb les complexes personalitats dels
personatges per imposar la seva pròpia llei.
{Comèdia}
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trena*
*es

Dv. 15 de març, 21h

La caputxeta vermella i
els set pecats capitals
CIA. GEMMA-DANSA

Direcció, producció i
guió: Gemma Ascaso
Direcció teatral:
Ana Sarrablo
Interpretació: Alumnes
Gemma-Dansa i alumnes
Ana Sarrablo
Il·luminació i so:
Núria Salas
Arts gràfiques:
Andrea Álamo
Espectacle en català
Durada: 70 minuts
Preu: 9 euros

Aprofitant el personatge de la Caputxeta
i el seu simbolisme, personifiquem els
set pecats capitals com les diferents
vivències al llarg de la vida i el creixement
personal.
{Multidisciplinar}
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trena*
*es

Dv. 29 de març, 21h

Arjé
CIA. EL MAGATZEM

Direcció: Natàlia Vinyes
Coreografia: A. Garrell,
S. Rodríguez i N. Vinyes
Interpretació:
B. Admetlla, H. Andueza,
Carmona. J. Tur,
M. Sayrach, M. Reidel,
M. Maach, N. Valls,
P. Planas, Q. Farran. R.
Prat, A. Chomphuworn,
C. Mas-Beya, B. San
Miguel i G. Eberle.
Espectacle en català
Durada: 60 minuts
Preu: 9 euros

Arjé és el principi, l’origen, el primer
element de les coses… la raó primordial,
l’originària. Aristòtil parlava d’Arjé com
allò que no necessita res més per
a existir. L’arquitectura conté en sí
l’Arjé i com qualsevol altre art uneix el
món material amb el món espiritual,
la sensibilitat amb la tangibilitat, la
concreció amb l’abstracció.
{Dansa contemporània}
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trena*
*es

Dj. 4 d’abril, 21h

La festa
LA BOMBETA
COMPANYIA TEATRAL

Autoria: Lluïsa Cunillé
Versió lliure, direcció i
espai escènic: Héctor
Mellinas
Ajudant de direcció:
Albert Adrià
Interpretació: Edmon
Girbal i Héctor Mellinas.
Espectacle en català
Durada: 60 minuts
Preu: 9 euros

Hi ha una festa, dues persones es posen
d’acord per allunyar-se del xivarri i pujar
a una habitació. Després tot és un estira
i arronsa entre aquestes dues persones
estranyes i alhora tan properes que a
mitjanit corren el risc de quedar-se soles
en una festa qualsevol.
{Teatre}
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trena*
*es

Dj. 2 de maig, 21h

Water-fall
CIA. ADRI MASCORT

Direcció i coreografia:
Adri Mascort
Interpretació: L. Bau,
M. Campo, A. Candil,
A. Mascort i J. Matas
Il·luminació: Laia Bau
Assistent de coreografia:
Natàlia Vinyes
Agraïments:
El Magatzem Escola
de Dansa
Suport a la creació:
CC El Sortidor i CC
de Sant Martí
Espectacle sense text
Durada: 50 minuts
Preu: 9 euros

Ens ensenyen a controlar les nostres
emocions, però a on van? Aconseguim
que desapareguin o s’amaguen fins
i tot per a nosaltres? Les emocions
amagades s’acumulen darrere d’un mur
indestructible destinat a protegir-nos de
nosaltres mateixos i preparat per guardar
els nostres sentiments més profunds.
Un mur sòlid, sense portes d’entrada i
sortida. Però què podria passar si un dia
aparegués una petita fissura i decidíssim
que és hora d’afrontar la nostra veritat?
{dansa}
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trena*
*es

Dv. 3 de maig, 21h

Desclassificats
CIA. TEATRE NAIA

Autoria: Pere Riera
Direcció: Xènius Miralles
Interpretació: Marta
Gudiol, Xènius Miralles i
Carlos Falo
Espectacle en català
Durada: 90 minuts
Preu: 9 euros

Una periodista s’enfronta a una entrevista
compromesa, un cara a cara amb el
President del Govern presumptament
implicat en un escàndol. El seu secretari
de premsa intentarà protegir-lo a
qualsevol preu. Aquesta confrontació
ens presentarà punts de vista oposats
sobre l’ètica, la integritat professional i la
dignitat. Aconseguirem saber la veritat?
{Drama}
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Informació general
SAT! Sant Andreu Teatre

Membres del Jurat

c/ Neopàtria 54, 08030 Barcelona
www.sat-teatre.cat
info@sat-teatre.cat
T. 933 457 930
F. 933 457 929

Cristina Lanau
Representant del Districte de Sant Andreu

Venda de localitats
A les taquilles del SAT!
C/ Neopàtria 54 (Barcelona)
Venda entrades des d’una hora abans
de l’inici de les representacions.
Pagament en efectiu (no s’admeten
targetes de crèdit).
Es poden comprar entrades anticipades per a altres dies.
Venda subjecta a disponibilitat.
No s’admetran canvis, anul·lacions
ni devolucions de les entrades
adquirides.
Accessibilitat
Cadira de rodes

Anell magnètic
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Montserrat Bonet
Professora i directora
de teatre
Yolanda Díaz
Actriu
Brisa Ronda
Actriu
Carme Abril
Actriu
Carles Cuní
Representant de la
Federació de Grups
Amateurs de Teatre
de Catalunya

Com arribar-hi?

Metro
Fabra i Puig (L1)
Onze de setembre (L9 i L10)
Bus
11, 26, 34, 36, 40, 62, 96, 97,
104, 126, H4, H6, H8
RENFE
Sant Andreu Arenal
Sant Andreu Comtal

Bicing
Rbla. Fabra i Puig amb
c/Gran de Sant Andreu
Rbla. Fabra i Puig amb
c/Concepció Arenal
Pàrking
- B:SM Sant Andreu Teatre
(c/ de les Monges, 2)
- B:SM Concepció Arenal
(c/ de Concepció Arenal, 156)

NitBus
Rbla. Onze de Setembre: N9
Av. Meridiana: N3
15}

SAT!
c/Neopàtria, 54
08030 Barcelona
T. 933 457 930
www.sat-teatre.cat

Col·laboren:
Fed. Companyies Amateurs de
Teatre de Catalunya

