TEMPORADA

PRIMAVERA 2021

Primavera cultural
Darrerament hem après a donar un nou valor a la cultura. Per una banda
perquè l’hem consumit des de les nostres llars amb llibres, discos, pel·lícules,
sèries… i per altra per com hem enyorat la música i les arts escèniques en viu.
L’streaming no és el mateix, ni de bon tros.
Tot esperant que aquesta cultura que germina més forta no es vegi
interrompuda, presentem una temporada amb il·lusió renovada, a la
meravellosa època de llibres i roses que ens brinda Sant Jordi i amb la voluntat
d’acostar-nos encara més a vosaltres, oferint-vos la gratuïtat del Carnet del
Convent de les Arts i l’accés als seus beneficis que repercuteixen directament
a la salut i al benestar.
I ho fem amb un ventall de propostes diverses. L’estrena de Josquin In
Memoriam d’Ensemble O Vos Omnes, la música clàssica en clau d’humor
de l’exitosa comèdia Tenors, l’autoficció més colpidora de 360 grams o el
teatre musical per als més menuts amb Kl’aa, la teva cançó. Destacar els
lligams que la residència d’artistes del Convent de les Arts està generant amb
FiraTàrrega, la fira de teatre referent, que ens acosta els seus programes de
#SuportALaCreació amb Acte de fe i #CircuitNòmada amb Camí a l’escola. I
reprenent les cites a cegues amb les arts visuals de Parlem Contemporani? i
les riques activitats del nostre Museu.
Ens hi acompanyeu?
Aleix Vallverdú Palau, Coordinador del Convent de les Arts

ABRIL

ABRIL
Divendres

16 d’abril,
19:00 h
Convent de les Arts
Gratuït
Cita prèvia
Tots els públics

Diumenge

18 d’abril,
19:00 h
Convent de les Arts
General 11€
Carnet Convent 8€
Cor a capella
Estrena
Espectacle km0
Tots els públics

No me llames loca

Diada de Sant Jordi

Presentació de la novel·la de
l’alcoverenc Josep M. Girona

Divendres
23 d’abril,

Parades de llibres i roses
Durant tot el dia a la plaça Nova.

El germà petit de la Julia es converteix
en l’hereu de la família Queralt-Robuster
Sugranyes només pel fet d’haver nascut
home. A ella li tocarà casar-se amb qui
es determini, però l’àvia Enriqueta la
prepararà per quelcom millor: ser la
mestressa del seu destí.

La Biblioteca d’Alcover, a través de les
xarxes socials, farà públic els guanyadors
del XX concurs de Sant Jordi.

Tots els públics

Sentimental

Dissabte

Ambientada a la Barcelona de principis
del segle passat, la novel.la és també el
retrat d’una societat convulsa.

Una reflexió sobre la vida en parella i la
sexualitat que tracta amb ironia i humor
temes com la convivència, la valentia, el
sexe, l’amor i l’apariència.

Josquin In Memoriam

Camí a l’escola

Enguany, 500 aniversari de la mort
de Josquin Desprez, l’Ensemble O
Vos Omnes commemora la figura del
compositor més gran del renaixement.

Tres germanes, un camí i un objectiu: tenir
el futur a les seves mans. L’extraordinària
història de tres germanes que diàriament
s’enfronten a obstacles i perills per arribar
a l’escola.

Cinema al Convent - Cicle Gaudí

Ensemble O Vos Omnes

ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

Un espectacle suggerent, visual i
sense text que s’inspira en la història
real d’infants d’arreu del món. Infants
autònoms i capaços, amb ganes
d’aprendre i canviar el seu món.

MÉS CULTURA

En Familia

Música

Teatre

Dansa

Circ

Xerrades

4,5€ /Carnet Convent
i altres descomptes 3€
Majors de 16 anys

Diumenge

Cia. Campi qui pugui

J. Richafort, Josquin Des Prez, J.
Ockeghem i G. Binchois escriuen
musicalment de mestres a mentors i a
instructors, convertint la història de la
música en la música de la història. La
vida d’aquests quatre compositors té,
doncs, un lligam musical, una història no
escrita en paraules, si no en sons que han
viatjat fins als nostres dies.

24 d’abril,
19:00 h
Convent de les Arts

Exposicions

Visites Guiades

25 d’abril,
18:00 h
Convent de les Arts
General 5€
Carnet Convent 3€
Teatre sense text
Espectacle inclòs
al Circuit Nòmada
de FiraTàrrega
Recomanat a partir
de 5 anys

Cinema

MAIG

MAIG
Diumenge

9 de maig,
19:00 h
Convent de les Arts
General 11€
Carnet Convent 8€
Comèdia musical
Tots els públics

Tenors

Acte de fe

Ser tenor és molt dur. Sempre al límit.
Sempre més amunt. Sempre més fort.
Sempre més llarga, la nota. I en el moment
més inesperat, el gall. Gàrgares, farigola
i bufandes a 35 graus a l’ombra. Passió
exacerbada, melodies inoblidables,
lirisme excels que desemboca en la raó
de l’existència del tenor: el “pinyol”, que
el pot cobrir de glòria o enfonsar-lo en la
misèria.

Un ritual conduït a través de la música i
les veus del passat, del present i del futur

Cia Illuminati

Una exploració de les relacions que tenim
amb la tecnologia i amb la religió, dels
paral·lelismes que s’hi poden establir i de
l’impacte que aquest vincle ens genera.
Una cerimònia sonora, mediada per una
intel·ligència artificial entrenada amb
partitures litúrgiques.
Amb Marc Vilajuana, Adrià Grandia, Carlos
Martorell i una intel·ligència artificial
reactiva a temps real.

Reunits, per fi, un cop més, els Tres
Tenors han trobat un forat a les seves
atapeïdes agendes internacionals per
acudir a la ineludible cita amb el seu
públic. En aquest concert ens oferiran
un recull de les més belles i conegudes
melodies d’avui i de sempre en clau
d’humor.
Dissabte

22 de maig,
19:00 h
Convent de les Arts
4,5€/Carnet
Convent i altres
descomptes 3€
No recomanada
menors de 18 anys

360 grams
Un espectacle poètic, que fusiona
paraula, cos i dansa. Una sola intèrpret
que comparteix una vivència íntima que
evoca una experiència amb el públic i el
sacseja. Amb només un pit el cos no deixa
de ser bell. Quan la vida et parteix en dos
es desplega davant teu l’oportunitat de
travessar el dolor i redescobrir el misteri de
la bellesa. Una bellesa política que combat
la superficialitat i desafia els estereotips.

Cinema al Convent - Cicle Gaudí
A la Barcelona de principis del s. XX hi
conviuen dues ciutats: una burgesa i
modernista, l’altra sòrdida i bruta. La
desaparició de la petita Teresa Guitart,
filla d’una rica família, commociona el
país i la policia té aviat una sospitosa:
Enriqueta Martí, ‘La Vampira del Raval’.
CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

23 de maig,
19:00 h
Convent de les Arts
General 11€
Carnet Convent 8€
Música - Teatre
Suport a la Creació
- FiraTàrrega, en
coproducció amb
Fira Mediterrània,
Eufònic i
Konvent.0
Tots els públics

Diumenge

Ada Vilaró

La Vampira de Barcelona

ARTS EN VIU

Diumenge

Grandia / Martorell / Vilajuana

30 de maig,
19:00 h
Convent de les Arts
General 11€
Carnet Convent 8€
Paraula, cos i dansa
Recomanat a partir
de 15 anys.

Escola de Cultura:
Xerrada postfunció amb Ada Vilaró.
MÉS CULTURA

En Familia

Música

Teatre

Dansa

Circ

Xerrades

Exposicions

Visites Guiades

Cinema

PARLEM CONTEMPORANI?
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ARTS EN VIU

DG

CINEMA

16/04

NO ME LLAMES LOCA

Convent

17/04

PARLEM CONTEMPORANI?

Convent

18/04

JOSQUIN IN MEMORIAM

Convent

23/04

DIADA DE SANT JORDI

Varis

Marejol, maror o maregassa.
Després o enmig de les onades, aferrats als taulons del
naufragi o amb els peus nus sobre la nova terra verge...tornem.

24/04

SENTIMENTAL

Convent

25/04

CAMÍ A L’ESCOLA

Convent

09/05

TENORS

Convent

22/05

LA VAMPIRA DE BARCELONA

Convent

23/05

ACTE DE FE

Convent

29/05

PARLEM CONTEMPORANI?

Convent

30/05

360 GRAMS

Convent

06/06

KL’AA, la teva cançó

Convent

19/06

My Mexican Bretzel

Convent

26/06

PARLEM CONTEMPORANI?

Convent

26/06

SUU

Pavelló
escoles

02/07

LA BOHÈME

Convent

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

Tornen les sessions d’Art Contemporani al Convent. Tornem a
insuflar vida als espais reconquerits, en descobrim de nous i
descobrim creadors i creacions que ens ajudin a veure-hi més
ample.
Sessió 17 - Dissabte 17 d’abril - 11:00 h
Arnau Huguet / Lídia Porcar / Josepe Gil / Rosa Güell
Sessió 18 - Dissabte 29 de Maig - 11:00 h
Escola d’Art i Disseny de Reus /Antonio Luque / Maïs / Miquel Àngel
Marín
Sessió 19 - ENLLÀ - Ç -Dissabte 26 de Juny - 11:00 h
Clausura del cicle pandèmic. En artística romeria, de contemporània,
anacrònica i radical pertinença, des del davant del cementiri,
recorrerem el camí del Convent amb una nova perspectiva. Accions
i instal·lacions Convent enllà, Poble enllà. Enllaç.
Escola d’Arquitectura de Reus / Lluc Queralt / Marina Barsy Janer x Isil
Sol Vil / Aleix Antillach / Medir Cucurull / Pere Estadella / Albert Ferré /
Jordina Ros / Cristian Real / Cristina Salvans

JUNY
Diumenge

6 de juny,
10:30 h
12:00 h
Convent de les Arts
General 5€
Carnet Convent 3€
Teatre musical i
moviment
Recomanat per a
la primera infància
de 0 a 5 anys

JUNY /JULIOL

KL’AA, la teva cançó

SUU

Poc a poc surto del niu: «On soc?», «qui
soc?»… Amb cada so i a cada pas em vaig
fent més jo, em vaig construint i alhora
puc mirar-te més a tu i els altres. Amb la
brúixola de la curiositat, em vaig allunyant
de casa per descobrir nous indrets, noves
aventures i fer el meu camí, la meva
cançó. La cançó que em fa ser qui soc.

Qui no coneix ja la Suu? Podem comptar
amb els dits de la mà les persones que
encara no han sentit la seva dolça veu
embolcallada per les notes de l’ukelele
que sempre l’acompanya.

Inspira teatre

Suu en Concert: Gira Ventura

19 de juny,
19:00 h
Convent de les Arts

26 de juny,
19:00 h
Pavelló de les
escoles
General 5€
Tots els públics

En
acabar
l’espectacle
tindrem
l’oportunitat d’interaccionar amb les
actrius i crear la nostra pròpia cançó.

Una artista que durant el 2020 ha sabut
demostrar la seva versatilitat, adaptantse a les noves circumstàncies sanitàries
i socials i essent capaç d’oferir formats i
repertoris especials que l’han convertida
en una de les artistes que més han tocat
en plena crisi del coronavirus. Després
d’un trepidant 2020, en què ha publicat el
seu disc Ventura, i ha esdevingut cançó
de l’estiu de TV3, Suu emprèn el 2021
amb més força que mai trepitjant els
escenaris dels festivals i recintes més
rellevants del país i de l’Estat espanyol.

My Mexican Bretzel

La Bohème

Divendres

Kl’aa és un viatge musical per la
descoberta del món. És una experiència
visual i sonora que reivindica la veu com a
fonament de la presència humana, com a
vehicle d’identitat.
Escola de Cultura:

Dissabte

Dissabte

Liceu a la Fresca

Cinema al Convent - Cicle Gaudí

En un context dominat pels efectes de
la industrialització, la preeminència dels
valors burgesos i un clima intel·lectual
monopolitzat pel positivisme laic,
materialista i científic, l’art es tornà realista.
Aquesta Bohème parla de la fragilitat de la
felicitat en un món de misèria.

"My Mexican Bretzel” explora el concepte
de la memòria a partir d’unes filmacions
4,5€/Carnet Convent i casolanes enregistrades als anys 50 i 60
altres descomptes 3€ del segle passat, trobades i muntades
com a il·lustració del diari d’una dona, la
Vivian. “La mentida és només una altra
manera d’explicar la veritat”
ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

En Familia

Música

Teatre

Dansa

Circ

Xerrades

Exposicions

Visites Guiades

2 de juliol,
Convent de les Arts
Gratuït

Cinema

ENTRADES / INVITACIONS

MESURES PREVENTIVES

VENDA D’ENTRADES:

És obligatori l’ús de mascareta
en tots els actes

Hi haurà gel hidroalcohòlic
als accessos dels actes

Es pendrà la temperatura en
els actes en espais interiors

Els accessos als espectacles
s’obriran mitja hora abans
del seu inici per tal d’evitar
aglomeracions

Cal mantenir la distància
de seguretat establerta

Els espais es desinfectaran
abans i després de cada acte

a www.conventarts.cat i a Ca Cosme:
• JOSQUIN IN MEMORIAM
• CAMÍ A L’ESCOLA
• TENORS
• ACTE DE FE
• 360 GRAMS
• KL’AA, la teva cançó
• Cinema al Convent - Cicle Gaudí
• SUU (a la venda a partir del 09/04/21 a
Ca Cosme i 13/04/21 a conventarts.cat)

amb Cita Prèvia:
a www. conventarts.cat i a Ca Cosme:
• No me llames Loca
• Liceu a la Fresca
amb inscripció on-line:
a www.conventarts.cat:
• Parlem Contemporani?

És imprescindible adquirir les entrades (gratuïtes o de pagament) de manera anticipada
Es recorda que NO es vendran entrades a Taquilla

CARNET CA

L’entrada i la sortida dels actes s’ha de fer
de manera ordenada. Donant prioritat de
sortida als més propers a l’accés

ACTES GRATUÏTS:

Degut a la pandèmia de la Covid19, el Carnet
del Convent de les Arts de la temporada
passada no es cobrarà i s’informa que el de
la present temporada serà gratuït.
Ocupeu exclusivament
el seient assignat

Aquestes mesures es poden veure modificades en funció de la normativa vigent.
@alcover_vila i @conventarts
Us informarem a través de les xarxes socials

Tothom que ho desitgi podrà sol·licitarho a través de la web del Convent
www.conventarts.cat i podrà gaudir
d’avantatges i descomptes en el preu de
les entrades dels espectacles.

MUSEU ALCOVER

MUSEU ALCOVER

Horaris, tarifes i reserves a www.museualcover.cat

El misteri de la
Llacuna Desapareguda
Públic Familiar

Gaudiu en família de Ca Batsitó i submergiu-vos en l’antic mar de les Muntanyes de Prades
a Triàsic, explosió de vida.
Adults, joves i infants viatjareu a un món llunyà, quan la Terra i la vida a l’entorn d’Alcover Mont-ral era
molt diferent. Descobrireu l’aventura que va viure el Peix Pedra, entremig d’aparicions, extincions
i explosions de vida. I sobretot, fareu la rèplica amb guix del fòssil del peix més gran de l’exposició.

Bandolers, Pedres
i Palaus
Públic Adult

Cal cita prèvia #Culturasegura

@museualcover
museualcover@alcover.cat

Descobriu Alcover i el secret de la nostra col·lecció de fòssils marins a través d’un joc
de pistes i gimcana familiar pel poble de la mà de Camins Km0.
La famosa paleontòloga Dra. Bertran ha fet un increïble descobriment, però el multimilionari
caça tresors Ric CastleGold vol robar-lo. Aconseguireu descobrir el misteri de la llacuna
desapareguda amb les pistes que la Dra. Bertran ha deixat disseminades pel poble d’Alcover?
Intenteu-ho!

Triàsic en família!
Públic Familiar

Visita guiada al nucli antic i a les exposicions de Ca Batistó i Triàsic, amb tast de
cervesa artesanal La Rosita.
A través d’una passejada pel nucli antic de la vila descobriu el record dels bandolers durant
l’època de màxima esplendor de la vila, mentre que les empremtes de vida animal fossilitzada i
l’essència d’una antiga casa burgesa us expliquen que la vida no ha estat sempre igual.

www.alcover.cat
@alcover_vila

