
FEBRER-MAIG  
2017

ENTRADA ANTICIPADA: 22 €
A TAQUILLA EL DIA DE L’EsPECTACLE: 29 € 

PER A GRUPs (A PARTIR DE DEU PERsoNEs): 20 €

11 de febrer a les 21.00 h 

Manel
Amb el seu nou àlbum, 

‘Jo competeixo’
El quartet barceloní ens presenta el seu quart disc,  

la seva primera experiència amb el productor nord-americà  
Jake Aron, que ha treballat amb artistes de renom  

internacional. Onze cançons masteritzades a Sterling  
Sound per Chris Gehringer que redefineixen 

amb matisos electrònics el seu so.

2 d’abril a les 19.00 h 

simfonova presenta 

La rebotiga 
de l’òpera
De la mà de Marcel Gorgori,  aquesta nova proposta de 
Simfonova mira d’acostar, d’una manera distesa i amb vocació 
divulgativa, però rigorosa i fiable, l’òpera i la música simfònica a tota 
mena de públics. Tal i com el seu nom indica, el concert mostrarà allò 
que mai es veu en la producció d’un concert o d’una funció d’òpera. 

12 de març a les 19.00 h  

Una altra 
pel·lícula
Dos productors de cinema tenen entre mans un ambiciós
projecte fílmic destinat a trencar tots els rècords de taquilla.  
Tot comença a trontollar quan la Karen planteja una via diferent  
a la simple cobdícia. Amb  
aquesta trama que planteja les  
tenses contradiccions del  
capitalisme, Manrique torna  
a submergir-se en la  
dramatúrgia de  
David Mamet.

ENTRADA  
ANTICIPADA: 18 €
TAQUILLA: 25 € 
GRUPs: 16 €

ENTRADA ANTICIPADA: 20 € • TAQUILLA: 27 € • GRUPs: 18 €

Amb  
Mireia Aixalà, 
Julio Manrique  
i David selvas



VENDA ANTICIPADA DE LoCALITATs:  
Per telèfon: 93 474 02 02 (extensió 1307), de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

A la recepció de L’Auditori: c/ Albert Einstein 51, de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
On-line: www.auditoricornella.com

TAQUILLA: Venda a la taquilla de L’Auditori el dia de l’espectacle

GRUPs: A partir de 10 persones. El preu indicat és per persona

ABoNAMENT EsPECIAL PER A ToTs ELs EsPECTACLEs: 100 E

ALTREs TIPUs D’ABoNAMENTs: Consultar preus

Consulta també la programació de la Sala2.cat amb espectacles en petit format  
per a les nits dels divendres: www.auditoricornella.com

13 de maig, 21.00 h
14 de maig, 19.00 h  

La vida no es pot mirar 
pel forat d’un pany
D’ençà l’estrena del ‘Retaule  
del Flautista’, el grup format per 
35 persones, ha estat treballant amb 
texts d’autores i autors reconeguts. 
La paraula, la llum, la dansa, l’art 
escenogràfic, la música en directe, 
els mitjans àudio-visuals, el cant, la 
màgia… Una estrena única, una 
història, un conte per dones i homes 
que intentem viure la vida, dignament.
 
ENTRADA ANTICIPADA: 12 €
TAQUILLA: 19 € • GRUPS: 10 €

34è FEsTIVAL 
D’ART FLAMENC 

DE CATALUNyA

20 de maig  
a les 21.00 h

Miguel 
Poveda
El cantaor torna a Cornellà per entregar-se a un públic 
fidel en el marc de la 34 edició del Festival d’Art Flamenc de 
Catalunya. Vibrarà L’Auditori amb la posada en escena de 
‘Sonetos y poemas para la libertad’, el seu darrer treball.

ENTRADA 
ANTICIPADA: 22 €

TAQUILLA: 29 €
GRUPs: 20 €

22 d’abril a les 21.00 h   

sopa  
de Cabra 

en concert
Després de catorze anys de silenci, Sopa de Cabra  

torna amb ‘Cercles’. Des del seu llançament, l’àlbum figura 
en les llistes dels més venuts convertint-se en un dels discs 

més importants de tota la carrera de la mítica banda. 

ENTRADA ANTICIPADA: 22 €
A TAQUILLA EL DIA DE L’EsPECTACLE: 29 € 

PER A GRUPs (A PARTIR DE DEU PERsoNEs): 20 €

Aetas

El nou  
espectacle de la  

Cia. Corenllà-Teatre
2 úNIQUEs 

REPREsENTACIoNs!


