
Programació
Febrer 2019 - Març 2019.  
Cinema Catalunya de Ribes de Freser

  PROJECCIONS

9 febrer
19.00h VOSE

10 febrer
18.00h VDE

Dir. Bradley Cooper. Int.: Sam elliott, Lady Gaga, Bradley Cooper.
2018.  135 min.  Drama, Romance, Musical. 
L’ Ally és una artista en una situació difícil que somia triomfar com a cantant. Quan està a punt 
de renunciar a les seves aspiracions, coneix Jackson Maine, un músic veterà que descobreix 
el seu talent i s’enamora d’ella. Mentre la carrera de l’Ally comença a enlairar-se, el Jack lliura 
una batalla permanent amb els seus propis dimonis, cosa que provoca que la seva relació 
personal s’ensorri. 

HA NACIDO UNA ESTRELLA    8 NOMINACIONS ALS OSCARS
Dir. Jaime Rosales. Int.: Àlex Brendemühl, Barbara Lennie.
2018. 105 min.  Drama
Petra és una jove artista rebel que, malgrat els advertiments de la seva mare, busca la tro-
bada amb el seu pare, la identitat del qual li ha estat sempre amagada. Jaume és un cèlebre 
artista plàstic que maltracta a tot aquell que té al seu al voltant. Lucas és un fotògraf huma-
nista que no aconsegueix desprendre’s de l’ombra del seu pare. La història d’aquests tres 
personatges es va entreteixint en una espiral de maldat, secrets familiars, mort i violència.

16 febrer
19.00h VOC

PETRA                                              1 PREMI GAUDÍ  En acabar, ressopó col·laboratiu

 
23 febrer
19.30h VOSE

Òpera de Viena. Cantada en Italià. 3h 25 min. 
De George Frideric Handel Llibret anònim basat en els Cants VI i VII d’Orlando furiós de 
Ludovico Ariosto, adaptat del llibret de Riccardo Broschi L’isola di Alcina .

En el saló de ball londinenc de Devonshire House en Picadilly, Georgiana Cavendish, 
Duquessa de Devonshire, està preparant una obra de teatre amb els seus amics.  
Ella s’adjudica el paper de Alcina la bruixa, i reparteix els altres rols.

ALCINA                                           Copa de cava a l’entreacte i coca per tothom              

2 març
19.00h VOSE

3 març
18.00h VDE

Dir.  Bryan Singer  Int.: Int:  Rami Malek, Joseph Mazzellom Ben Hardy, Gwilym Lee. 
2018. 134 min. Drama biogràfic, Musical.

Freddie Mercury va desafiar els estereotips i les fracturades convencions per convertir-se 
en un dels artistes més estimats del planeta. La pel·lícula mostra l’ascens meteòric de la 
banda a través de les seves cançons icòniques i el seu so revolucionari.

BOHEMIAN RHAPSODY            5 NOMINACIONS ALS OSCARS

9 març.
19.00h VOSC 

Dir. JChristine Molloy, Joe Lawlor. Int.: JAnnie Townsend, Sandie Malia, Dennis Jobling
2008. 78 min. Drama.

Helen és una adolescent que quan la policia li demana actuar en una reconstrucció, s’ado-
na de l’oportunitat d’enfrontar-se al seu propi passat turbulent.

HELEN                         

16 març
19.00h VDC

Dir. Isaki Lacuesta. Int.: Israel Gómez, José Gómez. 2018. 114 min. Drama

Isra i Cheíto són dos germans gitanos: l’Isra va ser sentenciat a presó per tràfico de dro-
gues i el Cheíto es va allistar a Infantería de la Marina. Quan l’Isra surt de la presó i el 
Cheíto torna d’una llarga missió, tornen a l’illa de San Fernando. El retrobament entre els 
dos germans porta records de la violenta mort del seu pare quan tot just eren uns nens.

ENTRE DOS AGUAS                         7 PREMIS GAUDÍ    En acabar, ressopó col·laboratiu

  Estrena     Els millors films de l’any           Presentació i/o cinefòrum    Conferència   Òpera en directe     Familiar   Copa de cava
  VOSE:  Versió original subtitulada al castellà VDE:  Versió doblada a l’espanyol         Formats: DCP, 35mm, BluRay, DVD o arxiu digital
  VOSC:  Versió original subtitulada al català      VDC:  Versió doblada al català                            CINC:  Cinema infantil en català

ÒPERA

CICLE
GAUDÍ

CICLE
GAUDÍ

FILMO 
XARXA

Benvolguts socis, sòcies i espectadors,
Aquest any a més d’una selecció de les pel·lícules més reconegudes en els Oscars, Goyas i premis Gaudí, Amics del Cinema de 
Ribes ha incorporat als seus programes, una relació de pel·lícules  amb col·laboració amb la FilmoXarxa de Catalunya així com un 
cicle infantil en català (CINC) que esperem gaudir-ne amb tots vosaltres. 



Programació
Febrer 2019 - Març 2019.  
Cinema Catalunya de Ribes de Freser

17 març
17.00h VDC

El CINC és una iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 
Cultura per fer créixer l’oferta de cinema infantil en català, amb la col·laboració del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística i de diversos ajuntaments, institucions, entitats i 
cinemes.  Amics del cinema de Ribes col·labora amb aquesta iniciativa del cinema infantil 
en català i  presenta la primera de les quatre pel·lícules triades per a la nostra sala. 

Dir. Cheng, J. i Roger, J. 2018. Animació
L’Ernest és un os enorme amb esperit d’artista i cor generós. Viu amb la Celestine, una ra-
teta òrfena que fa temps va acollir a casa seva. Junts viuran tota mena d’aventures mentre 
es preparen per a l’arribada de l’hivern.

ERNEST I CELESTINE, CONTES D’HIVERN        

30 març
19.30h VOSE

de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Òpera en rus.  157 minuts

En un estat de Rússia, una jove, complicada i inexperta, Tatyana, queda atrapada per una 
passió sobtada cap al seu nou veí, Eugene Onegin, un jove atractiu i distant. Ella li es-
criu una carta d’amor, però ell li deixa clara la seva total falta d’interès. Onegin s’interessa 
per Olga, germana de Tatyana i promesa amb un amic de Eugene, Lenksy. Anys més tard, 
Onegin apareix de nou i es troba a Tatyana casada amb un ancià príncep i intenta seduir-la 
de nou.

EUGENE ONEGIN                    Copa de cava a l’entreacte i coca per tothom           

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

ÒPERA

CICLE 
INFANTIL

PROPERAMENT

Cold war       Dissabte, 6 abril  19:00h CINECLUB

La Gioconda.       Dimecres, 10 abril 20:00h ÒPERA  

Drabet / Homicidi involuntari    Dissabte, 13 abril 19:30h FILMOXARXA   

Detectiu Conan: el cas zero     Diumenge, 21 abril 17:00h CINEMA INFANTIL (CINC)

L’Elisir D’Amore      Dissabte, 11 maig 19:30h ÒPERA   

En Ralph destrueix internet     Diumenge, 19 maig 17:00h CINEMA INFANTIL (CINC)  

Katalin Varga       Dissabte, 25 maig 19:00h FILMOXARXA   

La gran aventura dels Lunnis i el llibre màgic  Diumenge, 26 maig 17:00h CINEMA INFANTIL (CINC)

La fille du règiment     Dissabte, 22 juny 19:30h ÒPERA    


