Programació
Novembre 2019 - Gener 2020.
Cinema Catalunya de Ribes de Freser
PROJECCIONS

9 novembre
19.00h VDE
24 novembre
18.00h VDE

www.amicscinevallderibes.com

HOTEL BOMBAY

Dir. Anthony Maras. Int.: Jason Isaacs, Dev Patel, Armie Hammer. 2018. 123 min. +16 anys.
Drama. 
Novembre de 2008, uns jihadistes van dur a terme un brutal atentat a Bombai. Durant tres dies els
terroristes van capturar El Taj Mahal Palace Hotel amb més de 500 clients i empleat atrapats a dins.

TOY STORY 4

10 novembre
17.00h VDC
16 novembre
19.00h VOC
CICLE
GAUDÍ

Dir. Josh Cooley. Musica Randy Newman. 2019. 100 min. Estat Units. Animació.  
Quan la Bonnie porta a la seva habitació una joguina nova i bastant antipàtica anomenada Forky que
és una forquilla-cullera, comença una aventura amb vells i nous amics que li ensenyaran com de gran
pot ser el món quan s’és una joguina.

LA VIDA SENSE LA SARA AMAT

Dir. Laura Jou Int.: Biel Rosell, Maria Morera, Francesca Piñón, Anna Sabaté. 2019.
90min. Drama. +12 anys  
El Pep està completament enamorat d’una noia de la colla del poble dels seus avis, la Sara Amat
Una nit d’estiu, la Sara desapareix sense deixar cap rastre. Al cap d’unes hores, el Pep se la troba
amagada a la seva habitació. La noia li explica que ha fugit de casa i li demana de quedar-se amb ell.

EL PARC MÀGIC

17 novembre
17.00h VDC
23 novembre
19.00h VDE
CINEMA
CLÀSSIC

Dir. Dylan Brown. 2019. 85min. Animació. 
Un sorprenent parc d’atraccions desperta la imaginació d’una nena, la June. Wonderland, un
parc que havia creat a la seva ment i del qual ja gairebé no es recordava. Totes les atraccions
i els personatges estan vius, però, sense la presència de la June, el caos amenaça d’apoderarse del lloc. Ara, amb l’ajuda dels divertits personatges del seu parc d’atraccions, la June
haurà de reorganitzar Wonderland perquè torni a ser el lloc meravellós que havia estat.

CON LA MUERTE EN LOS TALONES

North by Northwest, Dir. Alfred Hitchcock Int.: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Martin
Landau. Música de Bernard Herrmann. USA. 1959. 136min. Intriga   
Film mític de la història del cinema i un dels millors del seu director, Alfred Hitchcock, plena de
seqüències memorables i un guió magistral. North By Northwest, és d’aquelles pel·lícules que no ens
cansaríem mai de veure. Suspens si, però també humor i dosi d’ironia que troben en Cary Grant al
protagonista ideal. No us perdeu l’oportunitat de gaudir-la en pantalla gran.

Tast de Ratafia Moliné
i concert dels THE TAFFANERS

6 desembre
12.00h Plaça
de la Vila d’Amunt
(Ribes de Freser)

Plaça de la Vila d’Amunt (Ribes de Freser). 60 min. 

The Taffaners és una formació que camina entre el folk i el pop amb pinzellades de swing jazz,
latin... Les seves cançons parlen de les seves experiències vitals i reflexions que es troben cada dia amb
una mirada positiva i crítica. Els agrada experimentar amb tot tipus de música, d’aquí el nom de Taffaners.

CONFERÈNCIA: “ELS COSSOS DEL CEMENTIRI DE LA TORRE NORD
DEL CASTELL DE SANT PERE DE RIBES: ¿EREN GOLLUTS?”
Aurora Martín i Miquel Sitjar. 90 min.   

6 desembre
18.00h

Cinema Catalunya

7 desembre
18.00h VOSE
ÒPERA
DIRECTE

 Els millors films de l’any

 Representació

Els cossos trobats durant l’ex- cavació arqueològica al castell de Sant Pere de Ribes de Freser van sorprendre
perquè no es corresponien amb l’excavació. Cap més campanya no ha aconseguit trobar enterraments com
aquest. ¿Quina explicació científica tenen les restes humanes trobades?. Aurora Martín és la responsable de
l’excavació arqueològica del castell pel Servei d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Girona i
Miquel Sitjar és historiador i membre de Ruris Amatoris. que confirma que estem davant una de les millors
sagues del moment.

TOSCA

Òpera en directe des de la Scala de Milán cantada en italià. Llibret de Luigi Illica i Giuseppe
Giacosa basat en La Tosca de Victorien Sardou. Int.: Anna Netrebko , Francesco Meli, Luca Salsi.
155 min. 
Enganys, desitjos i traïcions es barregen en una Roma fosca entre les emocions i anhels dels tres
protagonistes; Floria, Mario i Scarpia, destinats irremeiablement a un final tràgic. Tosca ens parla del
poder i de l’opressió del fort enfront de la llibertat.

 Presentació i/o cinefòrum

 Conferència

 Òpera en directe/Concert

 Familiar

Copa de cava

VOSE: Versió original subtitulada al espanyol
VOSC: Versió original subtitulada al català
VDC: Versió doblada al català
VOC: Versió original català 							
VDE: Versió doblada a l’espanyol

Programació
Novembre 2019 - Gener 2020.
Cinema Catalunya de Ribes de Freser
8 desembre
17.00h VDC
14 desembre
19.00h VDC
CICLE
GAUDÍ

15 desembre
17.00h VOC
21 desembre
19.00h VOSE
28 desembre
19.00h VDE

www.amicscinevallderibes.com

LA LEGO PELÍCULA 2

Dir. Trisha Gum i Mike Mitchell. 2019. 93min. Estat Units. Animació. 
Un grup d’invasors Duplo vénen de l’espai exterior i ho destrueixen tot. La batalla per vèncer i
restaurar l’harmonia a l’univers Lego porta l’Emmet, la Lucy, el Batman i els seus amics a mons
llunyans i inexplorats. Aquesta estupenda seqüela confirma que estem davant una de les millors
sagues d’animacio del moment.

LITUS

Dir. Dani e la Orden Int.. Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Adrián Lastra, Álex García. 2019. 85min.
Comèdia Dramàtica. +12 anys.
Toni reuneix de nou als seus amics després d’un temps sense veure’s. Després de la mort de Litus, per
fi poden gaudir d’una estona junts. No obstant això Toni té una notícia inesperada: Litus va deixar una
carta de comiat per a cadascun d’ells.

SESSIÓ BANDARRA!

Catalunya Film Festival i la Federació catalana de cineclubs un any més, proposem la sessió més
bandarra amb els curts més divertits i passats de rosca.
Sessió gratuïta. + 16 anys

ÉRASE UNA VEZ EN... HOLLYWOOD

Once Upon a time… in Hollywood. Dir. Quentin Tarantino. Int.: Leonardo DiCaprio, Brad Pritt,
Margot Robbie, Al Pacino. 2019. USA 161min. +16 anys. Comèdia dramàtica 
La novena pel·lícula del realitzador Quentin Tarantino, ens porta a Los Angeles de 1969, on tot està
canviant, i on l’estrella de la televisió Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), i Cliff Booth (Brad Pitt), el seu
doble de molts anys , s’obren camí en una indústria que ja pràcticament no reconeixen.

ANGRY BIRDS 2

22 desembre
17.00h VDC
26 desembre
19.00h Català
RECITAL
POÈTIC

Dir. Thurop Van Orman. 2019. 96min. Animació. 
Els malhumorats ocells i els maquinadors porcs verds porten la seva rivalitat a un nou nivell. Quan
una nova amenaça posa en perill tant Illa Ocell com Illa Porquet, el Red, el Chuck, el Bomb i l’Àguila
Poderosa recluten la germana del Chuck, la Silver, i s’alien amb els porcs Leonard, el seu assistent
Courtney i el tècnic Garry per forjar una inestable treva i formar un superequip que salvarà les seves llars.

POEMA NADAL DE JOSEP M. DE SAGARRA

Int: Valentí Maymó. Producció: Bubulina Teatre. Recital poètic. 
BUBULINA TEATRE ens proposa una relectura emocionat del clàssic nadalenc de Josep Maria de
Sagarra, amb la veu i la música del sabadellenc Valentí Maymó, que diu íntegrament el poema de
memòria i hi posa música de tenora i acordió. Una bellísima actuació que no us podeu perdre.

CONCERT FILMAT (III). JACQUES LOUSSIER TRIO - PLAY BACH ... AND MORE.

29 desembre
18.00h VOSE
1 gener
19.00h VOSE
ÒPERA

4 gener
19.00h VDE
6 gener
18.00h VDE

Jacques Loussier, Benoît Dunoyer de Segonzac i André Arpino.    

La periodista i especialista en música clàssica Mònica Pagès, ens presenta el tercer concert filmat
d’aquest any. Un concert que es va filmar en directe el 28 de juliol del 2004 a l’església de Sant Tomàs
a Leipzig. El trio de Jacques Loussier de piano, contrabaix i bateria, toquen arranjaments jazzístics
d’obres de J. S. Bach, Claude Debussy, Erik Satie i Maurice Ravel.

ÒPERA. CENDRILLON

Basat en un conte de Charles Perrault. Adaptació, coreografia i escenografia de Rudolf Nureyev.
Durada aproximada de 2h30   
Presentat per Aurélie Dupont, directora de dansa de l’Òpera Nacional de París, el cèlebre conte
de fades de Charles Perrault, amb música de Serguéi Prokófiev, posat en escena en un decorat
cinematogràfic on se succeeixen les referències als herois del 7º art.

JOKER

Dir. Todd Phillips. Int.: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz. 2019. 121min. USA.
Drama.+18 anys
La història original i autònoma del director Todd Phillips, explora des del seu punt de vista personal
el món d’Arthur Fleck. Arthur, que interpreta magistralment Joaquin Phoenix, és un home que
s’enfronta a la crueltat i al menyspreu de la societat, que viu ignorat per un sistema que li permet
passar de la vulnerabilitat a la immoralitat. Un pallasso que de dia treballa per hores i de nit intenta
convertir-se en monologuista... però la veritat és que sempre acaben burlant-se d’ell. No encaixa
amb la gent que li envolta, com ho demostra el seu riure incontrolable i fora de lloc que li perjudica
encara més quan intenta controlar-la. Tot això ho exposa a un ridícul molt perillós que ratlla amb
la violència.

VOLS REBRE LA PROGRAMACIÓ PER WHATSAPP O EMAIL?
1. Afegeix-nos als teus contactes. Tel: 644 04 55 12 Email: info@amicscinevallderibes.com
2. Envia’ns un missatge via whatsapp via o email amb el text: ALTA + Nom i cognoms + Núm. DNI

