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OR GA N ITZA :
Ens sentim molt il·lusionades en poder presentarvos aquesta segona edició del Festival Dona, en
uns moments tan incerts i fràgils pel món de la
cultura i les arts escèniques.
En aquesta edició gaudirem del teatre amb
humor, de la màgia, la dansa i sobretot de la
música, a més d’escoltar dones periodistes i
comunicadores que ens parlaran amb veu de
dona.
Totes elles dones que han utilitzat la seva veu
per fer-se escoltar, algunes joves promeses ,
d’altres amb una llarga trajectòria damunt de
l’escenari .
Joventut i veteranía amb un denominador comú,
trepitgen fort i tenen encara moltes coses a dirnos.
Desitgem disfruteu d’aquesta nova proposta!
Direcció Artística Casino Prado
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XERRADA | Amb veu de Dona

TRONKES DE FELIPA | VERMUT SONOR

12h · Gratuït
Sala d’actes Jofre Vilà

Periodisme en femení

Amb Empar Moliner, escriptora i tertuliana de nombrosos programes televisius i
radiofónics i Carme Lluveras , entrenadora i comentarista de bàsquet. Moderat per
Rita Marzoa , periodista sitgetana

INAUGURACIÓ FESTIVAL DONA 2020
SARA ROY | EN CONCERT
19 h
Jardins del Prado
Aforament limitat
Alegre i apassionada , l’exMacedònia
ha iniciat un camí com a cantautora,
i ens oferirà entre altres “Som” la
primera cançó del disc que veurà la
llum el mes de setembre d’aquest
2020.

LLOLL BELTRAN | EL SECRET DE LA LLOLL
21 h
Saló teatre
Aquest és un conte teatralitzat,
una història romàntica d’un comte
francès i una cupletista catalana,
plena d’aventures, sorpreses i
bogeries. Un espectacle fresc i
divertit, on veurem la Lloll seduintnos amb tot el seu gran talent per a
la comèdia, el cant, el ball, paròdia i
la capacitat d’emocionar.

ABONAMENT PER A TOTS ELS ESPECTACLES
Fins el 31 de juliol: 55€
De l’1 al 31 d’agost: 75€
A partir de l’1 de setembre
no hi haurà venda abonaments

ENTRADES INDIVIDUALS
Actes al Jardí: 15 € · Actes al teatre: 20€
Descomptes per als socis/es del Casino Prado

Venda d’abonaments i entrades a www.casinoprado.cat

12 h · Gratuït
Jardins del Prado
Aforament limitat
Cansades de ballar cançons que ens
violenten, comencem a transformar
les festes per gaudir d’una música
que SI ens representa….Benvingudes
a la FESTA PROTESTA!

BELÉN CABANES I MARINA RODRÍGUEZ
PERCUSSIONS GRANS I PETITES
18:30 h
Jardins del Prado

MELANIE | ENCHANTEÉ · Espectacle de Màgia
19 h
Jardins del Prado
La Melanie reivindica el paper
de la dona dintre del món de
la màgia amb un espectacle
d’humor, molt visual, musical i
amb grans il·lusions.

JUDIT NEDDERMANN | EN CONCERT
21 h
Saló teatre
La cantant i compositora
vilassarenca ens presenta el seu
tercer treball, Nua (Satélite K,
2018). Un àlbum concebut per
tal de mostrar-se nua, sincera i
compromesa amb el moment
que viu.

Les dues artistes, successores de
l’art de José de Udaeta amb qui van
actuar per Europa, ofereixen aquest
concert amb la voluntat de donar a
conèixer l’excepcional unió del piano
amb les castanyoles dins del marc de
la música clàssica.

CLOENDA FESTIVAL DONA 2020
DIVINAS | ENCHANTÉ
21 h
Saló teatre
Divinas ens expliquen la història del
Cafè Enchanté, un punt de trobada de
la bohèmia en el París de la Segona
Guerra Mundial . Ho fan mitjançant el
cant coral de tres veus en harmonia;
una disciplina que barregen de forma
magistral amb l’humor més satíric
i absurd en un escenari d’estètica
purament retro.

