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  PROJECCIONS

11 gener
19.00h

SENSE SOSTRE
Dir. Xesc Cabot i Pep Garrido. Int.: Enric Molina, Laia Manzanares,Teresa Vallicrosa. 2019. 97 min.      
+13 anys. Road movie. VOC.    
En Joan, un sense sostre que malviu venent figuretes de filferro, decideix abandonar la seva rutina 
d’alcohol i violència als carrers de Barcelona i emprendre un viatge sobrehumà vers una destinació 
que només ell coneix.
Presentació del film a càrrec dels directors Xesc Cabot, Pep Garrido i del protagonista 
Enric Molina

18 gener
19.00h

EL VIATGE DE LA MARTA (STAFF ONLY)
Dir.: Neus Ballús. Int.: Elena Andrada, Sergi López, Ian Samsó. 2019. 90 min. Drama. VDC   

La Marta, una noia de 17 anys, va de vacances a un ressort a Àfrica amb el seu pare i el seu germà 
petit. S’avorreix molt i prefereix passar més temps amb els treballadors de l’hotel que amb la seva 
pròpia família. Aquestes noves amistats tensaran la relació amb el seu pare i obligaran a la família a 
parlar i mirar d’entendre’s. El viatge es convertirà per tots en una experiència molt més rica del què 
podien imaginar.

25 gener
19.00h

MÚSICA DE CINEMA - JERRY GOLDSMITH
Dir.: Mark Snow i Diego Navarro. Producció Fimucité 2009.
75 min.       Presentació de Jordi Díaz

Concert d’ homenatge al llegendari compositor Jerry Goldsmith (1929-2004), autor d’innombrables 
bandes sonores de Hollywood, El Planeta de los Simios, Alien o Instinto Básico forman part de la 
seva extensa filmografia. La Orquestra Film Music i Chorus de Tenerife sota la direcció de Diego 
Navarro i Mark Snow interpreta temes de films com Star Trek, La Profecía, Gremlins o Desafío Total 
entre d’altres. Goldsmith està considerat com un dels mes importants compositors de la historia.  

1 febrer
19.00h

2 febrer
18.00h

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA
Dir.: Daniel Calparsoro. Int.: Belén Rueda, Javier Rey, Aurora Garrido. 2019. 110 min. Espanya.  
Thriller, Intriga. +16 anys. VDE

Unai López de Ayala, un inspector expert en perfils criminals, ha d’atrapar l’assassí ritual que aterra la 
ciutat  de Vitòria des de fa dues dècades. La successió imparable de crims i una investigació policial 
que esdevé cada vegada més personal porten al límit l’Unai i l’enfronten a un assassí camaleònic i 
despietat que podria trobar-se més a prop del que creia.

8 febrer
19.00h

9 febrer
18.00h

                                                       Mostra de Cinema Català que demostra el gran talent de l’audiovisual creat al nostre país. 2019.  VOC 

Primera sessió 8 de febrer: 
Hawaii / Ferides / Unburied / Vaca / 
Dins la Lluna / Ophelia / Sense filtres

Segona sessió 9 de febrer: 
El dol / Bruna / Alirón / Confeso / Sòl / 
Savis de l’horta / Negre de merda

15 febrer
19.00h

LA HIJA DE UN LADRÓN 
Dir.: Belén Funes. Int.:  Greta Fernández, Eduard Fernández, Àlex Monner, Framk Feys
2019. Espanya. 102 min. Drama. +12 anys.  VOC   
Pel·lícula guanyadora de la Concha de Plata a millor actriu (Greta Fernández) i nominada a 13 premis 
Gaudí i 2 Goyas.

Sara ha estat sola tota la seva vida. Té 22 anys i un fill de 6 mesos, el seu desig és formar una família 
amb el seu germà petit i el pare del seu fill, Dani. El seu pare, Manuel, ha estat absent durant anys, i al 
sortir de la presó decideix reaparèixer a les seves vides. Sara sap que ell és el principal obstacle pels 
seus plans i pren un a decisió difícil: allunyar-lo d’ella i del seu germà.

 Els millors films de l’any       Presentació i/o cinefòrum      Conferència        Òpera en directe/Concert           Familiar        Copa de cava         

 Representació          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
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VOLS REBRE LA PROGRAMACIÓ PER WHATSAPP?
1- Afegeix-nos als teus contactes, tel: 644 04 55 12  
2- Envia’ns un missatge via whatsapp amb el text: ALTA + Nom i cognoms + Núm.DNI
o bé entra al web amicscinevallderibes.com i subscriu-te al nostre newsletter

22 febrer
19.00h

ROMÉO ET JULIETTE
Dir.: Plácido Domingo. Int.:  Aida Garifullina, Aida Garifullina, Aida Garifullina, Gabriel Bermúdez. 
2017. Òpera de cinc actes, cantada en francès. 2h 45 min.  

La historia d’amor més cèlebre de tots els temps dirigida per Plácido Domingo i protagonitzada per 
dos de les més conegudes veus del món de l’òpera actual, Juan Diego Flórez i Aida Garifullina. Un 
gran elenc que ens proposa la Wierner Staatsoper en aquest Roméo i Julieta de Charles Gounod, 
basat en la tragèdia de Romeu i Julieta de William Shakespeare.

23 febrer
15.00h

18.00h

CARMINA BURANA - AUDITORI DE BARCELONA -
Apunta’t a la sortida a l’Auditori de Barcelona amb els Amics del Cinema de la Vall de Ribes i amb col·laboració de 
l’Ajuntament de Ribes de Freser per gaudir de l’espectacle de Carmina Burana. Tens fins al dia 20 de gener per aconseguir 
la teva entrada a la guixeta del cinema o mitjançant petició al tèlefon 646 818 241   

Hora de sortida des de Ribes de Freser: 15h.
Preu entrada + autocar: 15 €, soci 12 €. 
Entrades limitades.

Carmina Burana és l’obra simfonicocoral més popular del segle XX. Es va estrenar l’any 1937 
i des d’aleshores no ha deixat d’interpretar-se arreu del món, per a gran plaer dels que 
l’escolten però també dels que la toquen i la canten. És una obra directa, sincera i enèrgica.

7 març
19.00h

8 març
18.00h 

CURIOSA
Dir. Lou Jeunet. Int.: Noémie Merlant, Niels Schneider, Benjamin Lavernhe. 2019. França. 107 min. 
Drama, literatura. +13 anys. VDE

París, 1895. Pierre Louÿs és un poeta parisenc a punt de fer-se famós. El Pierre i el seu amic Henri 
De Régnier estan bojament enamorats de Marie de Heredia, la descarada filla del seu mentor. 
Junts viuran una iniciació a l’amor i l’erotisme a través de la fotografia i la literatura. 

14 març
19.00h

LA INNOCÈNCIA
Dir.: Lucía Alemnany  Int.: Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López, Joel Bosqued. 2019
Drama. 92 min. +13 anys.  VOC  

La Lis és una adolescent que somia a convertir-se en artista de circ i sortir del seu poble, tot i que 
sap que per aconseguir-ho s’haurà d’enfrontar als seus pares. La manca d’intimitat i el xafardeig 
constant dels veïns, obliguen la a Lis a portar aquesta relació en secret. No vol que els seus pares 
se n’assabentin.

15 març
17.00h

JAMES Y EL MELOCOTÓN GIGANTE
James and the Giant Peach. Dir. Henry Seick. Productor Tim Burton. 1996. Estats Units. Animació 
79 min.    VDE   
El film suposa l’adaptació cinematogràfica del llibre infantil escrit per Roald Dahl en 1961 on 
preval un missatge final de la valoració de l’amistat, l’amor i l’abast dels somnis. No obstant això, 
la tendresa que desprenen alguns dels personatges i els ensenyaments fàcils de captar, fan que 
sigui una cinta amena i entranyable que passarà a la nostra memòria com una memorable pel·lícula 
d’animació.
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PROPERAMENT

La gran mentira    Divendres 10 i dissabte 11 d’abril   

Frozen 2      Dissabte 11 i diumenge 12 d’abril   

Mientras dure la guerra   Diumenge 12 i dilluns 13 d’abril

Richard Jewell     Divendres 1 i dissabte 2 de maig 


