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amb tu
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Amb la vostra
col·laboració
hem aconseguit:

73.181
Usuaris

291
Actes
Sorea dóna suport a projectes educatius com Cantania i Tots Dansen.

40.897
Espectadors ( 77,79% ocupació)

78

168

58

3.369

Espectacles

Funcions

Activitats al voltant
dels espectacles

Participants

L’obra de teatre Moby Dick va ser possible gràcies a l’empresa Estabanell.

Estabanell va patrocinar el concert dels artistes locals In Crescendo.

Molt més
que un teatre
Som educació
El projecte pedagògic és un dels principals eixos
estratègics del Teatre Auditori.
Programació per a públic familiar. Concerts
familiars de l’Orquestra de Cambra de Granollers,
Cicle Carles Riera i espectacles de teatre i música
per a infants.
Activitats per a les escoles: visites guiades,
tallers per a alumnes...
Activitats complementàries a la programació.
Tallers, converses, debats, conferències...
Edició de guies pedagògiques per al
professorat. Guies sobre Raphaëlle i Nadia
de La Conquesta del Pol Sud.
Estímul a la creativitat i al pensament crític
a través de diversos projectes i accions a la ciutat.

Impulsem tres grans
projectes educatius cada
temporada: Cantània,
Tots Dansen i el projecte
d’òpera infantil

12

Propostes educatives

85
Funcions

5.297
Participants

15.651
Espectadors

El 2018 es va estrenar Plou Foc, la setena òpera infantil.

Tots els concerts infantils del TAG tenen el suport de MB Motors.
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Som creativitat

Som música clàssica

La creativitat artística com a motor de talent,
pensament crític i creatiu

El projecte de música clàssica té una especial
rellevància i la voluntat de ser el motor i referent del
projecte cultural i educatiu de l’equipament.

Artista convidat. Amb l’ànim d’aprofundir en les
propostes artístiques i de generar pensament
crític, cada temporada el Teatre Auditori acull un
artista convidat. La Conquesta del Pol Sud és
la companyia convidada el 2018. Ha portat la
trilogia Dona, història i identitat i ha desenvolupat
un projecte de recerca documental a la ciutat,
Suburbana.

L’Orquestra de Cambra de Granollers, Cor de
Cambra de Granollers i Veus-Cor Infantil Amics
de la Unió són les tres formacions residents que
enriqueixen el projecte.

L’Orquestra de Cambra de Granollers, amb Corrado Bolsi al
capdavant, té una trajectòria de més de 25 anys.

Nadia, de La Conquesta del Pol Sud.

Cicle GPS. Girem Propostes Singulars.
Programació conjunta del Teatre Auditori de
Granollers, el Teatre Auditori Cardedeu, el Teatre
Ateneu de Sant Celoni i el Teatre Auditori de
Llinars del Vallès, orientada a donar suport a la
creació contemporània a través d’espectacles no
convencionals.
El 2018 hem comptat amb sis propostes diferents,
dues de les quals han tingut lloc al Teatre Auditori
de Granollers: Carinyo de Pérez&Disla i Raphaëlle
de La Conquesta del Pol Sud

El concert Música per la pau i la memòria, amb motiu del 80è aniversari del
bombardeig de Granollers, va ser patrocinat per La Mútua.

20

Concerts de música clàssica

152

Artistes participants

5.739
Espectadors

Carinyo , de Pérez&Disla.

Som sostenibles

Som teatre obert

Som un equipament compromès amb la
sostenibilitat i la gestió sostenible. El Departament
de Territori i Sostenibilitat ens ha concedit el
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

Estem compromesos amb la cooperació dins del
sector.

Som teatre públic,
clarament social
i comunitari

Impuls a iniciatives de caràcter participatiu.
Activitats obertes al públic com El Racó de
l’espectador.
Impuls de la cartellera Escena grAn amb la
presència de cinc equipaments de Granollers i
Canovelles

Els projectes socials i comunitaris volen incidir, a
través de les arts escèniques, en el desenvolupament comunitari de la població.
Apropa Cultura. Projecte que promou polítiques
d’accessibilitat adreçades a col·lectius en risc
d’exclusió social.
228 persones de 27 entitats han gaudit de 13
espectacles
Coenzims. Projecte de treball comunitari que
realitza activitats socioeducatives relacionades
amb alguns espectacles i formacions artístiques.
16 activitats amb 249 participants
Musicànim. Projecte liderat per l’Orquestra de
Cambra de Granollers que apropa la música
clàssica a pacients i usuaris de l’Hospital de
Granollers i afavoreix el seu el benestar.
11 concerts a les àrees d’oncologia, UCI,
pal·liatius, consultes externes i vestíbul i
pediatria i salut mental.

Donem suport a
projectes d’entitats
i ciutadans de la
ciutat i la comarca:
15 espectacles,
23 companyies,
8.717 espectadors
i 183 artistes
El patrocini de La Caixa fa possibles projectes socials com Musicànim.
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Al servei
de les empreses
El 2018 hem treballat amb les empreses i hem
posat la capacitat creativa i d’innovació del Teatre
Auditori i dels artistes al seu servei, a la recerca
d’un compromís amb la cultura i l’educació des de
la proximitat i la qualitat per treballar junts pel futur.
Hem ofert:
Espais amb capacitat d’adaptar-se a múltiples
necessitats. Iniciatives i projectes artístics al
servei de la creativitat i innovació empresarial

El Teatre Auditori acull anualment la celebració del Dia de la Mútua

Solucions creatives per a l’organització
d’esdeveniments
Entrades per a espectacles, campanyes de
comunicació personalitzades i informació
exclusiva sobre artistes i propostes culturals
Participar d’un club original i creatiu impulsor
d’idees i d’intercanvi de serveis

L’empresa Sarsa ha exposat els seus nous models a l’espai exterior del
Teatre Auditori

La Roca Village ha fet publicitat a les entrades i als programes de mà.

Acte organitzat per l’empresa Estabanell a la Sala Petita
del Teatre Auditori

El nostre Club
Mecenes d’Or

Mecenes de Plata

Mecenes de Bronze

Patrocinadors

Empreses col·laboradores

Mitjans de comunicació

Amb el suport de:

www.teatre
auditoride
granollers.cat
Twitter: @TAGranollers / Facebook: @teatreauditori / Instagram: @TAGranollers

