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L’informatiu
PetitCineclub

El Petit Cineclub torna amb La revolta dels
contes un èxit de la crítica i el públic basat
en un conte de Roald Dahl i que no s’ha
estrenat a la nostra ciutat.
El Petit Cineclub és el projecte del Cineclub
de Granollers de difusió del cinema

independent i de qualitat per al públic
familiar. Aquestes sessions busquen que el
nens i nenes de 3 a 10 anys es familiaritzin
amb un tipus de pel·lícules que no es poden
trobar habitualment en cinemes i a uns
preus molt assequibles.

La revolta dels contes
de Jakob Schuh, Jan Lachauer i Bin-Han To
P3

Divendres 9 de març / 19 i 22 hores
Diumenge 11 de març / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Marie Curie (2016)

Cineclub
Divendres 2 de març / 19 i 22 hores
Diumenge 4 de març /19 hores
Centre Cultural de Granollers *

The Bookshop

(La librería, 2017)
d’Isabel Coixet
Versió original en anglès subtitulada
Producció espanyola escrita i dirigida per
Isabel Coixet (basada en la novel·la de
Penelope Fitzgerald), amb fotografia de
Jean-Claude Larrieu, música d’Alfonso de
Vilallonga, i interpretada per Emily Mortimer,
Patricia Clarkson, Bill Nighy, James Lance,
Michael Fitzgerald. Durada: 115 minuts.
Anglaterra 1959. Una jove vídua té el somni
d’obrir una llibreria a un petit poblet de la
costa, però no tots els somnis són fàcils
d’assolir.

VICTORIA AND ABDUL

de Marie Noëlle
Versió original en francès subtitulada
Producció alemanya escrita per Marie
Noëlle, Andrea Stoll i dirigida per Marie
Noëlle, amb fotografia de Michal Englert,
música de Bruno Coulais, i interpretada
per Charles Berling, André Wilms, Daniel
Olbrychski, Karolina Gruszha, Arieh
Worthalter, Samuel Finzi i Sabin Tambrea.
Durada 95 minuts.
Una part poc coneguda d’una dona única i
avançada al seu temps. Una atractiva mescla
de ciència, amor i llibertat.

música de David Wingo, i interpretada
per Joel Edgerton, Ruth Negga, Michael
Shannon, Marton Csokas, Nick Kroll, Jon
Bass, Bill Camp, David Jensen, Alano Miller,
Sharon Blackwood. Durada: 123 minuts.
La història real d’un amor interracial basat
en la vida de Mildred i Richard Loving. Un
prodigi de subtilesa en un commovedor film.
Divendres 23 de març / 19 i 22 hores
Diumenge 25 de març / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *

Victoria and Abdul
(La reina Victoria y Abdul, 2017)
de Stephen Frears
Versió original en anglès subtitulada

Loving (2016)

Producció anglesa escrita per Lee Hall
(basada en la novel·la de Shrabani Basu) i
dirigida per Stephen Frears, amb fotografia
de Danny Cohen, música de Thomas
Newman, i interpretada per Judi Dench, Ali
Fazal, Stephen Graham, Adeel Akhtar, Paul
Higgins. Durada: 112 minuts.

Producció americana escrita i dirigida per
Jeff Nichols, amb fotografia d’Adam Stone,

La desconeguda història d’una amistat
inesperada i extraordinària. Una esplèndida
Judi Dench interpreta magistralment la
reina Victòria.

Divendres 16 de març / 19 i 22 hores
Diumenge 18 de març / 19 hores
Centre Cultural de Granollers *
de Jeff Nichols
Versió original en anglès subtitulada

Dimarts 29 de març / 20 hores
Centre Cultural de Granollers *

Dimarts
Singulars
Dimarts 6 de març / 20 hores
Centre Cultural de Granollers *

Handia

(Aundiya, 2017)
de Jon Garaño i Aitor Arregi
Versió original en eusquera subtitulada
Producció basca dirigida per Jon Garaño i
Aitor Arregi i escrita per Jon Garaño, Aitor
Arregi, José Mari Goenaga i Andoni de
Carlos, amb fotografia de Javier Aguirre,

música de Pascal Gaigne, i interpretada
per Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy,
Ramón Agirre, Iñigo Aranburu, Aia Kruse
i Iñigo Azpitarte. Durada: 114 minuts. En
col·laboració amb Fantàstik Granollers.
Ningú creix eternament. Un film fantàstic,
al·legòric i poètic, basat en fets reals. Gran
triomfadora al Festival de San Sebastian i als
Premis Goya.
* Centre Cultural de Granollers, c/ Joan Camps, 1

One, Two, Three

(Un, dos, tres, 1961)
de Billy Wilder
Versió original en anglès subtitulada
Producció americana escrita per Billy Wilder
i I.A.L. Diamond, i dirigida per Billy Wilder,
amb fotografia de Daniel L. Fapp (B&W),
música de André Previn, i interpretada
per James Cagney, Pamela Tiffin, Horst
Buchholz, Arlene Francis, Liselotte Pulver,
Howard St. John, Hanns Lothar, Leon
Askin, Ralf Walter, Karl Lieffen, Hubert von
Meyernick. Durada: 108 minuts.
Magistral, sarcàstica, divertida i amb algunes
de les millors escenes de la comèdia nordamericana de tots els temps.

Petit
Cineclub

ONE, TWO, THREE

Roda
d’espectacles
infantils

Diumenge 4 de març / 17 hores
Centre Cultural de Granollers *

Diumenge 11 de març / 17.30 hores
Casa de Cultura Sant Francesc

La revolta del contes

Titelles

(Revolting Rhymes, 2016)
de Jakob Schuh, Jan Lachauer i Bin-Han To
Durada: 60 minuts
Edat recomanada: a partir de 6 anys

Què passaria si la Caputxeta vermella o la
Blancaneus haguessin fet front a la seva dissort amb una altra actitud? Basada en una
col·lecció de versos de Roald Dahl, La revolta
dels contes recupera personatges i relats
clàssics per donar-los la volta i introduint-hi
girs enginyosos i sorprenents. L’adaptació al
cinema respecta l’esperit transgressor de Dahl
i encara va més enllà tot barrejant les històries
entre si per fer-ne una de nova i trepidant.

Carretó de contes
Festuc Teatre

Tots aquells contes que volen pel nostre cap
els hem posat dins d’un carretó, i camina que
caminaràs, us els farem arribar.Un viatge al
món dels insectes, escarabats, vespes, aranyes, libèl·lules… i moltes altres bestioles que
ajudaran a la nostra protagonista a trobar el
seu camí. Una història de superació, que la
companyia Festuc Teatre ha ideat, en aquest
espectacle tant “màgic i divertit” per a tots
aquells que vulguin pujar al nostre carretó i
endinsar-se al paradís de somnis.
Edat recomanada: a partir de 2 anys

Diumenge, 18 de març / 17.30 hores
Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles

Gnoma

Pea Green Boat
La gnoma Gwendolyn i la seva amiga Matilda l’ocell, han construït una casa per viure
juntes. N’estan molt il·lusionades però a
poc a poc s’adonen que la convivència no
és tan senzilla. A la Gwendolyn li agrada fer
les coses d’una manera i a la Matilda d’una
altra. Conviure no resulta tan divertit com
imaginaven. Un dia, la Gwendolyn rep una
invitació per anar a celebrar l’aniversari de
la seva germana. Un contratemps en el camí
farà canviar la relació amb la Matilda.
Edat recomanada: a partir de 3 anys

CARRETÓ DE CONTES

Convocatòria 2018

Cineastes de Granollers de l’Associació
Cultural de Granollers (AC), juntament
amb Vallès Oriental Televisió (VOTV), Roca
Umbert Fàbrica de les Arts SL (RUFA) i
l’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr)
han creat una plataforma amb la finalitat
d’atorgar una beca anual per a la producció

JoanCamps/2017

Diumenges
culturals
Diumenge 22 d’abril / d’11 a 14 hores

El call jueu
de Barcelona

Club AC
Fent-te soci de l’AC tindràs descomptes
i avantatges tant en els nostres projectes
i activitats com en les programacions del
Teatre Auditori de Granollers, el Museu
de Ciències Naturals i la Sala NauB1, entre
d’altres. Informa-te’n al nostre web o posa’t
en contacte amb nosaltres per telèfon o
correu electrònic.

Els projectes s’hauran de presentar per
quintuplicat i en versió PDF a les oficines
de l’AC (Roger de Flor, 33, 2n, 2a, 08401
Granollers, tel. 93 861 55 98, secretaria@
acgranollers.cat) abans del 16 de març
de 2018.

13è PREMI
CAMÍ RAL
DE TREBALLS
DE RECERCA
DE BATXILLERAT
SOBRE
EL VALLÈS
ORIENTAL
2017-2018

Podeu consultar les bases al nostre web:
acgranollers.cat/premis-i-beques/vist-per

El proper 6 d’abril s’acaba el termini
de presentació dels treballs de recerca
de batxillerat sobre el Vallès Oriental. Els
treballs s’han de presentar a la secretaria de
l’AC. L’horari de l’oficina és de 9 a 14 h (del
26 de març al 2 d’abril les oficines restaran
tancades per vacances). Consulteu el web.

A través del Centre d’Estudis de Granollers i
en conveni amb l’Ajuntament de Granollers,
l’Associació Cultural convoca cada dos anys
la borsa d’estudi Memorial Joan Camps amb
l’objectiu d’estimular els treballs d’investigació sobre la història, l’economia o la societat
de Granollers i del Vallès Oriental. La borsa
d’estudi té una dotació de 5.000 euros i el

projecte guanyador s’ha de realitzar en el
termini d’un any sota el control científic del
jurat. Els projectes han de ser lliurats en PDF
a l’adreça secretaria@acgranollers.cat de
l’Associació Cultural de Granollers abans
del 28 de setembre de 2018. Podeu consultar les bases a la nostra pàgina web:
acgranollers.cat/memorialjoancamps

Com s’organitzava la vida al Call de Barcelona en època medieval? Com la ciutat es va
convertir en un gran focus cultural gràcies a
les aportacions de la seva comunitat jueva?
Aproximació al Call jueu de la Barcelona medieval a partir de la visita al centre d’Interpretació. Itinerari: carrer de Sant Domènec
del Call, carrer de Marlet, carrer dels Banys
Nous, carrer del Call i plaça de Sant Jaume.
Places limitades

Per a més informació i reserves:
Tel. 93 861 55 98 / secretaria@acgranollers.cat

Planetari de Granollers
Dissabte 10 de març / de 18.15 a 19 hores
La Lluna i la data de Pasqua
La data de la Pasqua es determina a partir
del cicle lunar. Amb el Planetari és fàcil entendre el mecanisme. I ja que parlem de la
Lluna, per què no fem una escapada fins a
ella? Ens posarem damunt la seva superfície,
i contemplarem el firmament.
Sala Nau B1
Dissabte de 10 març / 22 hores / 23 hores
El Petit de Cal Eril / Xarim Aresté
Roger de Flor, 33, 2n, 2a
08401 Granollers
T 93 861 55 98
secretaria@acgranollers.cat

www.acgranollers.cat
@ACGranollers
AC Granollers
acgranollers

LA TORRE DE LA VOLTA DEL REMEI, AL CALL MENOR

28è JazzGranollers Festival
Dissabte 23 de març / 22 hores
Casino de Granollers - Club de Ritme
La nit de JazzGranollers Records:
Joan Sanmartí “Codi Personal”
Bertran / Callejón / Forts
+ Giovanni Guidi “Retina”
Teatre Auditori de Granollers
Dissabte 24 de març / 21.00 h
Passió segons Sant Marc, de J.S. Bach
Direcció: Jordi Savall
Cor Infantil Amics de la Unió

EN CONVENI AMB:

GRAFISME: AMADOR GARRELL / IMPRESSIÓ: IGRÀFIC

4a Beca de cinema documental

de curtmetratges de no-ficció sobre
Granollers i el Vallès Oriental. La beca, amb
caràcter anual, s’atorgarà a un projecte que
culmini en l’edició d’un curtmetratge de noficció sobre qualsevol temàtica que tingui
alguna connexió amb Granollers i/o el seu
entorn comarcal.

