De 9 a 20€

Dijous 9 de desembre / 20:00h

CONCERT LÍRIC

LA TRAVIATA DE G.VERDI
Apròpera

L’obra ens trasllada al París de 1840 on l’amor és l’eix transversal d’una vida
que s’acaba, d’una vida que mor. Una relació amorosa que es veu trencada
com a conseqüència d’agents externs que impedeixen un desenllaç feliç.
Divendres 10 de desembre / 20:00h

Entrada lliure

ACTE COMMEMORATIU

125È ANIVERSARI DEL CENTRE I TEATRE DE
SARRIÀ
Conduïrà l’acte Ramon Pellicer

El Centre de Sarrià celebra 125 anys d’història. I, per celebrar-ho, la Junta
del Centre et convida a un acte molt especial, preparat amb molta il·lusió, en
el qual parlarem del passat i brindarem pel futur, amb alguna sorpresa...
3€ entrada general
Entrada lliure socis/es

Diumenge 12 de desembre / 18:00h

EL CINECLUB DEL TEATRE

INTO THE WILD (VOSE)

A principis dels anys noranta, el jove i idealista Christopher McCandless
(Emile Hirsch), adopta el nom d’Alexander Supertramp, deixa les seves
possessions i els seus estalvis a la beneficència i abandona el món civilitzat
amb rumb a la salvatge Alaska per a entrar en contacte amb la Naturalesa.
5€ preu general
Sortida gratuïta socis/es

Dimecres 15 de desembre / 11:15h

SARRIÀ VEU MÓN

VISITA GUIADA A LA REIAL ACADÈMIA DE
MEDICINA DE CATALUNYA
Quedarem directament al Carrer del Carme, 47

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya té la seu a l’edifici que fou
antigament la seu del “Real Colegio de Cirugía de Barcelona” (1760 – 1843)
i després de la Facultat de Medicina (1843 – 1906), abans del seu trasllat al
Dimecres 15 de desembre / 19:00h

Entrada lliure

TARDES DE TERTÚLES UTÒPIQUES

DIÀLEG INTERRELIGIÓS: diversitat religiosa i
cohesió social
Amb Alícia Guidonet de Migra Studium

Reflexionarem sobre què vol dir viure en una societat plural i buscarem eines
per transformar aquesta experiència en un espai més humà.
Divendres 17 de desembre/ 15:30h

Entrada lliure

TEATRE SOCIAL

PERDONA? EL QUE NO VOLEM VEURE
El Triangle Inclusiu

Aquest espectacle és una amalgama d’escenes que mostren les
discriminacions i violències que travessen les vides de la gent que ens
envolta. A través d’escenes quotidianes explorarem temes que ens formen i
ens transformen en les persones que som, com el racisme, el capacitisme,
l’homofòbia i el masclisme, entre d’altres.
Dissabte 18 de desembre 17:30h
Diumenge 19 de desembre 17:30h

ELS PASTORETS DE SARRIÀ

15€ preu general
12€ entrada anticipada
10 socis/es i menors de 12 anys

L’ESTEL DE NATZARET
115a Edició

La màgia de l’Estel de Natzaret torna al Teatre de Sarrià! La tradicional obra
que reuneix a les famílies del barri per celebrar l’arribada del Nadal. Màgia,
humor, una escenografia de primera i música en directe.

