
VENDA D’ENTRADES 
- La venda d’entrades anticipades es fa a les oficines de l’Ajuntament, en horari d’atenció al 

públic. També es poden reservar per telèfon, trucant al 977 83 00 57 o per correu electrònic a 
cultura@falset.org. 

- Les entrades no anticipades es venen a la taquilla del teatre, una hora abans de cada es- 
pectacle o projecció 

 

Si s’ha de comprar l’entrada a la taquilla, es demana que s’hi arribi amb prou antelació. Per a més 
informació es pot consultar el web de l’Ajuntament de Falset www.falset.org, enviar un cor- reu 
electrònic a cultura@falset.org o trucar al telèfon 977 83 00 57. 
També es poden emplenar els formularis de sol·licitud, que trobaran al vestíbul del teatre, per a 
rebre la programació al correu electrònic. 

INFORMACIÓ PER A L’ESPECTADOR 

UNA TEMPORADA 
 

 
11A TEMPORADA 

- Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais 
reservats al teatre. En el moment de comprar les 
entrades, cal que ho comuniquin al personal de la 
taquilla. 

- Fins als 3 anys els infants no ocupen cap localitat, 
per tant, no paguen entrada. El preu infantil és dels 4 
als 14 anys. El teatre no es farà responsable dels 
menors d’edat que acudeixen als espectacles o 
projeccions sense acompanyament d’un adult. 

- L’accés del públic al recinte comença 30 minuts 
abans de l’hora dels espectacles. Per evitar molèsti- 
es, un cop iniciada l’actuació no es permetrà accedir 
al teatre. Per la seva comoditat els recomanem 
accedir al teatre amb 15 minuts d'antelació. 

- Es prega als espectadors que s’assegurin que el seu 
telèfon mòbil o altres aparells no emetin senyals 
acústics que puguin distreure l’atenció del públic i dels 
artistes. 

- No es permetrà obtenir enregistraments o gravaci- 
ons de les obres programades, ni fer fotografies o 
realitzar filmacions sense autorització expressa. 

- No està permès menjar o beure dins el teatre sense 
autorització expressa. A aquest efecte, i d’acord amb 
la Llei, el portador de l’entrada autoritza al personal del 
teatre a efectuar les revisions de tinences neces- 
sàries per tal de verificar que es compleixen les 
condicions d’accés. El bar només estarà obert en les 
sessions de cinema. 

- L’organització es reserva el dret de modificar el 
programa, sempre que la causa sigui imputable a 
raons alienes. Es reserva el dret d’admissió. 

- El teatre disposa fulls de reclamació i de suggeri- 
ments. Cal demanar-los al personal del teatre. 

- El teatre es reserva el dret de canviar la ubicació de 
les localitats dels espectadors per unes altres d’igual 
característiques si hi ha causes tècniques que ho 
justifiquen. 

- El teatre disposa d’elevadors infantils per als espec- 
tacles. 

- El teatre té servei de pàrquing gratuït. 

AJUDEU-NOS A MANTENIR NETS ELS ESPAIS DE 
L’ARTESANA I A CUIDAR-NE EL MATERIAL, GRÀCIES! 

 

ORGANITZA AMB EL SUPORT DE 

 

Ajuntament de Falset 
REGIDORIA DE CULTURA 

 
 

l’Artesana 
teatre municipal 

 

         Plaça del Teatre, s/n – Falset                         Opina, consulta, comenta, suma-t’hi! 
T. 977 83 00 57 - cultura@falset.org Un teatre obert a tothom, per a tothom i de tothom! 

l’                                                                                                          Artesana 

PROGRAMACIÓ D’HIVERN 
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DISSABTE 26 DE GENER | 17.00 H | 100 min. | 5€ 
CINEMA FAMILIAR: EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS 
Tot el que vol la Clara és una clau que obri la caixa que va pertànyer a la seva difunta 
mare. Quan per sorpresa es topa amb la clau, la transporta a un estrany i misteriós món 
paral·lel. Allí, la Clara coneixerà un soldat, en Phillip, una colla de ratolins i els regents de 
tres dels quatre regnes d’aquell món màgic. La Clara i en Phillip hauran de desafiar la 
tirana Mare Ginger, que viu al quart regne, per recuperar la clau i, amb sort, restaurar 
l’harmonia en un món inestable. En aquesta nova pel·lícula de Disney, basada amb el 
clàssic ballet d’El Trencanous de Txaikovski, no hi faltarà la música i la màgia. 

DISSABTE 26 DE GENER | 19.30 H | 134 min. | 5€ 
CINEMA: BOHEMIAN RHAPSODY 
L’any 1975, la banda britànica de rock Queen va llençar el seu senzill Bohemian Rhap- 
sody que els va situar al primer pla de l’escena musical internacional. La pel·lícula és una 
crònica del meteòric ascens a l’Olimp de la música d’aquesta banda, a través de les seves 
icòniques cançons i el seu so revolucionari, des que Mercury va unir-se a Brian May i 
Roger Taylor, fins el macroconcert Live Aid de 1985 a l’estadi de Wembley, sis anys abans 
de que Mercury morís. Una celebració rotunda i sonora de Queen des de la vida del seu 
extraordinari i inclassificable cantant, i un film emocionant i vibrant que triomfa arreu. 

DISSABTE 2 DE FEBRER | 18.00 H | 70 min. | 10€ (A TAQUILLA) 8€ (ANTICIPADA) 

MUSICAL FAMILIAR: EL VESTIT POP DE L’EMPERADOR 
En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat l'Emperador Presumit té per costum estre- 
nar quatre vestits cada dia, però per més vestits que acumula, cap el satisfà. Necessita el 
millor dels millors, el més sublim, el més modern i, ara, més que mai, perquè s'acosta la 
passarel·la anual de la reialesa! Li cal un vestit únic per a un emperador únic i tan especial 
que només els més llestos de palau el podran apreciar. Algú reconeixerà la veritat sobre 
el nou vestit de l’emperador? El nou musical de La Roda Produccions et farà riure i ballar 
amb l’emperador i la seva cort, en un espectacle ple de música, color i brillantina. 

DIUMENGE 10 DE FEBRER | 18.00 H | 97 min. | 5€ 
CINEMA: GENTE QUE VIENE Y BAH 
Patricia Font, guanyadora d’un Goya dirigeix aquesta pel·lícula en la qual la Bea (Clara 
Lago) és una arquitecta jove i talentosa a qui la vida sembla somriure-li fins que desco- 
breix al seu nuvi sent-li infidel amb una coneguda i atractiva presentadora de televisió i, a 
més, és acomiadada de la seva feina. Després de la catàstrofe decideix tornar a la seva 
ciutat natal i retrobar-se amb la seva família per començar de nou. Allí haurà d’a- frontar-
se a un futur incert, a un veí (Álex García) una mica estrany i a una família (Carmen Maura, 
Carlos Cuevas, Alexandra Jiménez...) peculiar. El film està basat en la novel·la de Laura 
Norton. 

DISSABTE 16 DE FEBRER | 20.00 H | 60 min. | 12€ (A TAQUILLA) 10€ (ANTICIPADA) 

MÚSICA: LLUIS CAPDEVILA PRESENTA “CINEMATIC RADIO” 
El pianista falsetà Lluís Capdevila, format com a músic als Estats Units, ha centrat la seva 
carrera musical amb el jazz. Després de debutar amb Diàspora (2016), presentarà a 
l’Artesana el seu nou àlbum, acompanyat del músic grec Petros Klampanis, al contra- 
baix, a la percussió i al bucle. Cinemàtic Ràdio és un àlbum de música original inspirada 
en estats d'ànim que recorden el cinema i que està adreçat a un públic ampli. Aquest 
concert a l'Artesana és un dels primers de la gira de presentacions que el falsetà farà a 
diversos indrets de Catalunya i de la resta de l’Estat, de Suïssa i dels Estats Units. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOBLE SESSIÓ 
INFANTIL 

8€ 

DIUMENGE 24 DE FEBRER | 18.00 H | 112 min. | 5€ 
CINEMA FAMILIAR: EN RALPH DESTRUEIX INTERNET 
Ralph destrueix internet surt dels recreatius i s’endinsa en el món inexplorat i emocionant 
d’internet. Veurem si sobreviu al poder demolidor de Ralph. Aquesta vegada el dolent dels 
videojocs i la seva companya Vanellope von Schweetz hauran de jugar-s’ho tot viatjant per 
la xarxa en busca d’una peça de recanvi que salvi Sugar Rush, el videojoc de Vanellope. 
I per complicar més les coses, Ralph i Vanellope dependran dels ciutadans d’internet, els 
anomenats “ciutanets” perquè els ajudin en aquest perillós món que és la xarxa i en el 
qual, per mala sort, hi viu el malèfic empresari d’internet Yesss. 

DIUMENGE 10 DE MARÇ | 18.00 H | 135 min. | 5€ 
CINEMA: HA NACIDO UNA ESTRELLA 
En aquesta nova versió de la tràgica història d'amor de 1937, el 1954 (amb Judy Gar- land) 
i el 1976 (amb Bàrbara Streisand), el ja veterà músic Jackson Maine (Bradley Coo- per), 
descobreix i s'enamora de l'Ally (Lady Gaga), una artista amb dificultats. Ella està a punt 
de donar-se per vençuda del seu somni per triomfar com a cantant, però en Jack l'anima 
perquè salti al primer pla. A l’hora que la carrera de l'Ally s'enlaira, les relacions personals 
entre ells s'enfonsen, mentre Jack lliura una batalla amb els seus propis dimo- nis. Un film 
d’èxit que programa l’Associació de Dones la Quartera en motiu del Dia de la Dona. 

DIUMENGE 17 DE MARÇ | 18.00 H | 105 min. | 10€ (A TAQUILLA) 8€ (ANTICIPADA) 

TEATRE: TOTS EREN FILLS MEUS d’Arthur Miller 
“EE.UU. Agost de 1946. Diumenge al matí. Al pati de la casa dels Keller un pomer, plan- 
tat en homenatge al seu fill Larry desaparegut en combat, ha estat arrasat pel vent, alho- 
ra que Ann Dever, exnúvia d’aquest, ha tornat al poble. Chris, l’altre fill dels Keller, ha 
convidat l’Ann a visitar-los. Es van criar junts fins que ella va deixar el poble, després que 
el seu pare i antic soci de Joe Keller fos condemnat pel lliurament de peces defectuoses a 
la força aèria dels EEUU.” Així comença aquest guardonat clàssic teatral sobre les 
conflictives relacions entre pares i fills, la responsabilitat social i individual i la necessitat 
de viure segons uns principis. Un drama de sorprenent actualitat que representarà el Grup 
de Teatre Pere Sans d’Ulldecona sota la direcció de Juan Martínez. 

DISSABTE 23 DE MARÇ | 17.00 H | 83 min. | 5€ 
CINEMA FAMILIAR: LA GRAN AVENTURA DELS LUNNIS I EL LLIBRE MÀGIC 
El món de la imaginació i la fantasia estan en perill. La Mar, una nena de 8 anys experta 
en contes i llegendes, gràcies als llibres que el seu avi li llegeix cada nit, s’encarregarà 
d’evitar que els contes desapareguin amb l’ajuda dels Lunnis. Un malvat que odia la 
fantasia vol acabar amb el llibre màgic que conté totes les històries inventades per la 
humanitat, del qual n’és protectora la Lucrecia. Per aconseguir el seu propòsit, els Lunnis 
i la Mar hauran d’endinsar-se al llibre i aventurar-se entre els contes més coneguts, on es 
trobaran a personatges com el mag Merlí, Pinotxo, l’Alícia o el màgic d’Oz, entre d’altres. 

DISSABTE 23 DE MARÇ | 19.00 H | 86 min. | 5€ 
CINEMA FAMILIAR: ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA 
Mentre el druida Panoràmix grimpava àgilment entre els arbres recollint vesc, va patir una 
caiguda que, per sort, només va quedar amb una torçada de turmell. Després de 
reflexionar va creure que havia arribat l’hora d’assegurar el futur del poble. Qui s'encarre- 
garia de preparar la vital poció màgica si ell no pogués fer-ho? Sense els poders de la 
poció els romans podrien acabar amb l’últim reducte dels gals. Amb Astèrix i Obèlix al seu 
costat, Panoràmix emprendrà una recerca per tota la Gàl·lia per trobar un druida digne de 
conèixer el secret de la recepta de la poció màgica, i assegurar així el futur del seu poble. 

http://passarel.la/

