+ info:

REC

MARTHORROR CINEMA
Activitat gratuïta. Aforament limitat
a la capacitat de la sala.
MARTHORROR / PANIC EXPERIENCE
A LA NAU 2 DE CA N’OLIVERAS
Preus:
4.00 € Taquilla
3.00 € Anticipada
2.50 € Públic jove, -65 anys, +65 anys
i pensionistes
o bé www.entrapolis.com
TERROR AL TEATRE DEL FOMENT.
LA NÚVIA
Preu 3.00€
Val descompte 50% si fan compres
als comerços associats a Fem Vila.
AFORAMENTS:
112 Casa de Cultura
499 La 2 de Ca n’Oliveres
Les activitats de cine i Ca n'Oliveres
són per a majors de 16 anys.

Organitza:

25, 26 i 27

d’octubre de 2019

MARTHORROR CINEMA

DIVENDRES 25

3a FIRA DE LES BRUIXES

Casa de Cultura de la Vila (c. Santacana, 13)
Vila de Martorell (plaça de l'Església,
Francesc Santacana i plaça de la Vila)

17.30 h CONCERT VIBRACIONAL TIBETÀ Mahi Herbodietètica (c. Francesc Santacana, 23)
21.00 h ESPECTACLE DE FOC, MALABARS I RODA ALEMANYA a la plaça de la Vila
A partir de les 17.00 h, personatges mitològics (bruixes, fades, faunes)

TERROR AL TEATRE EL FOMENT
(c. de Francesc Santacana, 3)

LA NÚVIA (18.00 h Sessió infantil – 19.00/21.00 h Sessió Adults)
Què faries si el dia del teu casament el teu nuvi aparegués decapitat? Que potser no
buscaries venjança?!?! Una història de terror, amor, sang i caps tallats.

18.00 -19.30 h ZOMBIE WALK (Taller de maquillatge) Places limitades
20:00 h LA AUTOPSIA DE JANE DOE (2017) Dir. André Øvredal
Dos forenses, pare i fill, investiguen la mort d'una bella jove sobre la qual ningú sap res. A
mesura que descobreixen més informació, més s'endinsen en una teranyina d'indicis i fets
estranys i desconcertants.
22:00 h CRUDO (2017) Dir. Julia Ducournau
Justine, una jove de 16 anys, viu en una família on tots són veterinaris i vegetarians. És una
estudiant brillant i prometedora, però en ingressar a la facultat de veterinària descobreix un
món decadent, despietat i perillosament seductor. Durant la primera setmana, obsessionada
per encaixar amb els seus companys de classe, s'allunya dels principis que li ha inculcat la
seva família, i menja carn crua per primera vegada. Les conseqüències no triguen a arribar, i la
jove començarà a revelar la seva veritable naturalesa.

HALLOWEN PARTY!

MARTHORROR CINEMA

Ateneu de Martorell (c. Gomis, 10)

23.00 h MICHAEL JACKSON’S THRILLER AND CREEPY COUNTRY ... BE SCARED! + Plàstic Dj
Organitza: Quest for Knowledge Martorell

Casa de Cultura de la Vila (c. Santacana, 13)

20.00 h UN HOME LLOP AMERICÀ A LONDRES (1981) Dir. John Landis
David Kessler i Jack són dos joves nord-americans que han decidit passar tres mesos
recorrent Europa. A Anglaterra, en una zona rural desolada, la gent els dona uns estranys
consells: "no surtin del camí, no s'acostin als pantans" i "compte amb la lluna". Quan els
joves emprenen la marxa en la foscor, comencen a sentir uns udols terrorífics, i no
aconsegueixen localitzar d'on venen. Ells no saben que estan a punt de ser atacats per una
llegendària bèstia assedegada de sang... un home llop.
22.00 h GREEN ROOM (2016) Dir. Jeremy Saulnier
Després de presenciar un assassinat en un bar, els membres d'una banda de música punk són
tancats en una habitació del local pels autors de l'homicidi: una colla aterridora de neonazis
que reivindiquen la supremacia blanca. El seu líder és l'amo del bar (Patrick Stewart), un
tipus que no vol deixar testimonis del que ha passat.

MARTHORROR

C. de Juan de la Cierva, 2

a la NAU 2 Ca n’Oliveres

00.30 h TÚNEL DEL TERROR
PÀNIC EXPERIENCE + DJ SKARP

00.00 h UN LUGAR TRANQUILO (2018) Dir. John Krasinski
L'any 2020, unes criatures misterioses amb un sentit auditiu extraordinari han delmat la
població mundial. Una família s'oculta en una cabana i es comunica mitjançant la llengua
de signes per no ser caçats per aquests monstres.

DIUMENGE 27

DISSABTE 26

LA NÚVIA (18.00 h Sessió infantil – 19.00/21.00 Sessió Adults)
Què faries si el dia del teu casament el teu nuvi aparegués decapitat? Que potser no buscaries venjança?!?! Una història de terror, amor, sang i caps tallats.

3a FIRA DE LES BRUIXES

Vila de Martorell (plaça de l'Església,
Francesc Santacana i plaça de la Vila)

10.00 a 22.00 h PARADETES AL CARRER (esoterisme, vidència, tarot...)
12.00 h TALLERS DE TAROT A EL CÍRCOL c. Francesc Santacana
18.00 h TALLER RUNES VIKINGUES A EL CÍRCOL c. Francesc Santacana
20.00 h AQUELARRE DANCE a la plaça de la Vila
21.00 h ESPECTACLE DE FOC, MALABARS I RODA ALEMANYA a la plaça de la Vila
Durant tot el dia personatges mitològics (bruixes, fades, faunes)

TERROR AL TEATRE EL FOMENT (c. de Francesc Santacana, 3)
3a FIRA DE LES BRUIXES

Vila de Martorell (plaça de l'Església,
Francesc Santacana i plaça de la Vila)

10.00 a 22.00 h PARADETES AL CARRER (esoterisme, vidència, tarot...)
12.00 h TALLER EL PODER DE LES ESPELMES A EL CÍRCOL c. Francesc Santacana
20.00 h GRAN CERIMÒNIA DEL BLAT DE LA BONA SORT a la plaça de la Vila
21.00 h ESPECTACLE DE FOC, MALABARS I RODA ALEMANYA a la plaça de la Vila
Durant tot el dia personatges mitològics (bruixes, fades, faunes)

