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Cinc plans per a la vostra agenda
lúdica i cultural del cap de setmana
Una sessió del Cineclub del CdL, un concert de l'Accents i una representació
teatral al Bartrina, entre les propostes

Toti Soler i Gemma Humet, protagonistes musicals del cap de setmana | Cedida

Reusdigital.cat no falta a la seva cita amb els lectors i us porta, com sempre, un llistat amb cinc
plans d'oci i cultura per al vostre temps lliure del cap de setmana. Agafeu l'agenda i preneu-ne
nota!
Cinema d'autor al Bartrina amb "Fist cow"
Divendres 19 de novembre, a dos quarts de 8 del vespre i al Teatre Bartrina de Reus, hi tindrà lloc
una sessió del Cineclub del Centre de Lectura. Es projectarà First cow, de Kelly Reichardt.
Les entrades tenen un preu de 3 euros (per als socis) o de 6, per al públic general.

Toti Soler i Gemma Humet, en concert a la Selva
Toti Soler i Gemma Humet presenten a la Selva del Camp Petita Festa: música i poesia en la
seva màxima expressió, fruit de 10 anys de col·laboració artística contínua.
Una forma personal sensible i profunda de compondre, interpretar i posar veu als poetes a
través del seu univers de guitarra i cançó: Papasseit, Ovidi Montllor, Mª Mercè Marçal, Vinyoli, Vian
& Vence, Brel, Léo Ferré, Brassens, entre d'altres. Una petita gran festa per als sentits.
La cita és al Castell del Paborde, dissabte a les 8 del vespre, en el marc de l'Accents 2021.
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Final del PortAutors/es 2021
El Teatret del Serrallo és l'escenari de la final de la 4a edició de la mostra musical PortAutors/es,
el dissabte a les 8 del vespre.
Per assistir com a públic a la final de la mostra PortAutors/es 2021, cal demanar una invitació aquí.
"Cleòpatra (+Antoni)" amb la companyia TEBAC
El Teatre Estable del Baix Camp (TEBAC) tanca, un any després, la celebració del 40 (+1)è
aniversari amb una proposta vitalista i madura: Antony and Cleopatra (1606). Shakespeare porta
a la ficció els fets històrics que van convertir el triumvir Marc Antoni i la reina Cleòpatra VII en uns
amants immortals.
La seva relació és entre dos adults amants que comparteixen progènie, res a veure amb la
sublimació de l'amor entre els joveníssims Julieta i Romeu. Al món adult hi hapoc marge per a
sublimar res. Amb aquesta premissa Shakespeare crea una obra íntima i defuig la pompa que
acompanya els fets històrics.
La representació és el Teatre Bartrina de Reus, el dissabte, a les 8 del vespre.
"Dins la panxa del llop", al 6è Cicle d'espectacles familiars del Bravium
En el marc del 6è Cicle d'espectacles familiars del Bravium Teatre, diumenge 21 de novembre a
les 12 del migdia és prevista a l'Orfeó Reusenc la representació d'un concert narratiu amb titelles
de paper titulat Dins la panxa del llop amb la companyia de Paper.
Les entrades tenen un preu de 8 euros, 6 per als socis de les entitats Bravium Teatre i Orfeó
Reusenc.
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