Programació

Febrer - 1a quinzena d’abril - 2017
Cinema Catalunya de Ribes de Freser

Cicle CINC de
cinema infantil en
català
Un cop acabi l’hivern torna el cinema en català
per als més petits, el cicle CINC, projectarem
títols com Vaiana i Zootròpolis, els darrers
Disney, La cancó del mar, el meravellós film
irlandès multipremiat que va ser nominat als
Òscars 2016 i El petit príncep, el film francès
que ha adaptat la homònima obra de Antoine
de Saint-Exupéri.
Veniu amb els més petits per aficionar-los a
sentir i veure cinema en la nostra llengua.

VAIANA
CINC, CINEMA INFANTIL EN CATALÀ

 Estrena  Els millors films de la història  Presentació i/o cinefòrum  Conferència

 Òpera en directe  Familiar Copa de cava

VOSE: Versió original subtitulada al castellà VDE:
VOSC: Versió original subtitulada al català VDC:

Formats: DCP, 35mm, BluRay, DVD o arxiu digital
VO: Versió original en castellà o català

LAS AVENTURAS DE PRISCILLA,
REINA DEL DESIERTO

Aquest any avancem l’Assemblea General al
principi d’any, parlarem de l’estat de l’entitat
i del futur del Festival Gollut. Com sempre
farem una projecció i un ressopó per a tots els
assistents.
Programa previst:

DISSABTE 4 DE FEBRER. 18:30
Assemblea General

DISSABTE 4 DE FEBRER. 20:00

las aventuras de priscilla, reina del desierto
VDE · The Adventures of Priscilla, Queen
of the Desert · Dir. Stephan Elliott, 1994. Int:
Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce, Bill
Hunter, Sarah Chadwick, Mark Holmes, Rebel
Penfold-Russell · ESTATS UNITS · 109’ · BluRay ·
Comèdia musical. Tres artistes de cabaret que
viuen en Sidney són contractades per actuar
durant quatre setmanes en un hotel d’Alice
Springs, enmig del desert vermell d’Austràlia.
Els espera una gran aventura, però una cosa és
travessar el país amb autobús, deixant enrere
tots els seus problemes, i una altra arribar a
la seva destinació sanes i estàlvies. Sobretot si
Felicia i Mitzi són reines de drag i Benardette
transexual. Inicien així un periple amb música
sonant a tota pastilla i l’autocar replet d’un
cridaner vestuari i sabates de plataforma.

DISSABTE 4 DE FEBRER. 21:45
ressopó i copa de cava pels assistents

Versió doblada a l’espanyol		
Versió doblada al català 		

COSI FAN NON TUTTE

Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Samantha
Barks, Helena Bonham Carter, Sacha Baron
Cohen · 2012 · REGNE UNIT’ · BluRay · 152’
· Drama musical èpic. El expresidiari Jean
Valjean és perseguit durant dècades pel
despietat policia Javert. Quan Valjean decideix
fer-se càrrec de Cosette, la petita filla de
Fantine, les seves vides canviaran per sempre.
Adaptació cinematogràfica del famós musical
‘Els miserables’ de Claude-Michel Schönberg
i Alain Boublil, basat al seu torn en la novel·la
homònima de Victor Hugo.

DIJOUS 16 DE FEBRER. 19:30
VOSE   · Dir.: Philippe Jordan,

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU

LES MISERABLES

DIJOUS 23 DE MARÇ. 19:3O
VOSE   · Compositor: Felix

Anne Teresa De Keersmaeker. 2017. Òpera
de Paris. Int: Jacquelyn Wagner, Michele
Losier, Frédéric Antoun · FRANÇA · 220’ ·
TRANSMISSIÓ EN DIRECTE · Presentació
de Rosa Mª Carbonell a les 19:00 · Dos
joves idealistes decideixen posar a prova la
fidelitat de les seves enamorades. Però l’amor
els ensenyarà una amarga lliçó: aquells que
es creuen aus fènix i deesses descobriran els
desitjos de la carn… Mozart i Da Ponte duen a
terme una investigació científica de l’amor.

DISSABTE 4 DE MARÇ
17:OO · VDE / 19:30 · VOSE · Les

Misérables · Dir. Tom Hooper. Int: Hugh
Jackman, Russell Crowe, Eddie Redmayne,

Mendelssohn-Bartholdy, Coreògraf: George
Balanchine. Dir: Simon Hewett, José Luis Basso
Escenografia i vestuari: Christian Lacroix
· 2017 Òpera de Paris. Solistes: Pranvera
Lehnert y Anne-Sophie Ducret · FRANÇA · 120’
· TRANSMISSIÓ EN DIRECTE · Nombrosos
coreògrafs recorren a Shakespeare a la
recerca de material dramàtic per als seus
ballets, . George Balanchine no va ser una
excepció. L’amy 1962 va crear la seva versió
de la comèdia de Shakespeare pel New York
City Ballet. Retrata una complexa història
d’amor en dos actes i sis escenes. Teseu, duc
d’Atenes, i Hipólita, reina de les amazones, es
veuen atrapats en una baralla entre el rei dels

Programació

Febrer - 1a quinzena d’abril - 2017. Cinema Catalunya de Ribes de Freser
Elfs i la reina de les fades que dóna lloc a la
intervenció de l’entremaliat Puck i la seva poció
màgica juntament amb una companyia d’actors
aficionats. El desenllaç se celebra en forma d’un
grandiós espectacle virtuosista. El somni d’una
nit d’estiu, un dels escassos ballets narratius
de George Balanchine, entra en el repertori
del Ballet de l’Òpera de París. Els decorats
i el vestuari per a aquesta producció han
estat dissenyats per un altre mag de l’escena,
Christian Lacroix.

LA DONZELLA DE LA NEU

ZOOTRÒPOLIS
DIMARTS 25 D’ABRIL · 19:00 · VOSE

  · Llibret de N. Rimski-Korsakov

DISSABTE 8 I DIUMENGE 9 D’ABRIL ·
17:OO · VDC 

Zootopia · Dir. Byron Howard, Rich Moore, Jared
Bush, 2016 · ESTATS UNITS · 108’ · BluRay ·
Aventures, Misteri, Políciaca, Animació.
La moderna metròpolis de mamífers de
Zootopia és una ciutat com cap altra. Formada
per barris luxosos com Plaza Sahara i la frígida
Tundratown, és un gresol on els animals de
qualsevol ambient hi viuen junts. Quan arriba
l’optimista oficial Judy Hopps, descobreix que
esdevenir el primer conill a convertir-se en un
oficial de policia a cura d’altres animals més
grossos no és tan fàcil. Decidida a demostrar la
seva vàlua, salta a l’oportunitat de resoldre un
cas, fins i tot si això significa associar-se amb un
la guineu estafadora, Nick Wilde, per resoldre el
misteri.[4] Tenen menys de 48 hores per trobar
un mamífer que manca

AVANÇAMENT DE PROGRAMACIÓ
Nota: Noves activitats i títols seran afegits.
La programació de Setmana Santa a juny
definitiva es publicarà a mitjans d’abril

VAIANA

DISSABTE 15 I DIUMENGE 16
D’ABRIL. 17:OO · VDC 

Moana · Dir.John Musker i Ron Clements, 2016
ESTATS UNITS · 113’ · BluRay · Aventures
La Vaiana és la filla del líder d’una tribu
amenaçada del Pacífic. Per seguir la recerca
dels avantpassats s’aventura sola al mar
amb un porquet i un gall. Aviat coneix un
personatge peculiar que ho sap tot perquè ho
té tatuat a la pell.

basat en una obra d’Alexandre Ostrovski. Dir:
Mikhail Tatarnikov, Dmitri Tcherniakov · 2017
Òpera de Paris. Int: Aida Garifullina, Rupert
Enticknap, Martina Serafín, Luciana D’Intino ·
FRANÇA · 260’ · TRANSMISSIÓ EN DIRECTE
Snegúrochka va néixer en temps remots, en el
regne mític del tsar Berendéi, fruit de la unió
entre Bellesa de la Primavera i Avi Gelat. El
destí de Snegúrochka, a qui els seus pares
protegeixen de l’enveja del déu del Sol, Yarilo
(que va jurar escalfar el seu cor quan ella es
fes major i s’enamorés), és confiat a un follet
del bosc.

Perquè tot surti bé en la prestigiosa Acadèmia
Werth, la petita i la seva mare es muden a una
casa nova. La petita és molt seriosa i madura
per a la seva edat i planeja estudiar durant
les vacances seguint un estricte programa
organitzat per la seva mare; però els seus
plans són pertorbats per un veí excèntric i
generós. Ell li ensenya un món extraordinari
on tot és possible. Un món en el qual l’Aviador
es va topar alguna vegada amb el misteriós
Petit Príncep. Llavors comença l’aventura
de la petita en l’univers del Petit Príncep. I
així descobreix novament la seva infància i
comprendrà que només es veu bé amb el cor.
L’essencial és invisible als ulls.

NABUCCO

LA CANÇÓ DEL MAR

DISSABTE 20 DE MAIG · 20:00
Òpera de Verdi des de Verona

DISSABTE 29 I DIUMENGE 30
D’ABRIL. 17:OO · VDC 

Song of the sea · Dir. Tomm Moore, 2014 ·
IRLANDA · 90’ · BluRay · Animació. Aventures.
Fantàstic. Contes. Mitologia
Després de la desaparició de la seva mare,
en Ben i la Saoirse són enviats a viure amb la
seva àvia a la ciutat. Però allà no es troben bé
i decideixen escapar-se i tornar a casa seva,
al costat del mar. El camí de retorn, però, es
converteix en una cursa contra el temps, ja
que a mesura que avancen es van endinsant
en un món que en Ben només coneix a través
de les llegendes que li explicava la seva mare.
Descobreixen que la petita Saoirse és un
selkie, l’últim bebè foca, i ella és l’única que pot
alliberar les criatures màgiques, convertides en
pedra per la malvada Bruixa dels Mussols.

EL PETIT PRÍNCEP
DISSABTE 13 i DIUMENGE 14 DE
MAIG · 17:00 · VDC 

Le petit prince · Dir. Mark Osborne, 2015 ·
FRANÇA · 106’ · BluRay · Animació. Aventures.
Fantàstic.

LA CERENTOLA

DIMARTS 20 DE JUNY · 19:30
Òpera de Rossini des de l’Òpera de Paris

Amb el suport de:

