
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Públic assistent al darrer espectacle de la temporada de tardor de l'Auditori.Image not found or type unknown

Públic assistent al darrer espectacle de la temporada de tardor de l'Auditori.

L’oferta municipal de l’Auditori ha atret prop de 8.500 espectadors
aquest 2016

Dijous 29 de desembre de 2016
Programes| Temporada de teatre i música 2016

Prop de 8.500 espectadors han assistit aquest 2016 a alguna de les 83 propostes de
teatre, música i cinema de la Regidoria de Cultura a l’Auditori Municipal Miquel
Pont.   Aquesta xifra suposa un increment de l’assistència del 37% respecte l’any
2015, en què es va arribar a 6.200 espectadors distribuïts en 74 espectacles culturals.
Amb aquestes xifres, la mitjana d’espectadors també augmenta dels 84 assistents
per acte el 2015 als 102 assistents per acte d’aquest 2016.

Per programacions, les projeccions de cinema d’estrena dels diumenges són les que
en termes globals han atret més espectadors: un total de 3.811 espectadors
(distribuïts en 29 projeccions); a continuació se situen el 1.947 espectadors de les 21
projeccions de cinema familiar, que també es fan els diumenges i durant el període
nadalenc. Globalment, les projeccions de cinema han atret enguany 5.758
espectadors, amb una mitjana de 115 espectadors per projecció.

D’altra banda, les 11 representacions de la programació estable de teatre i música de
l’Auditori, que s’ha reprès aquest 2016, han sumat 1.768 espectadors (el que equival
a una mitjana 160 espectadors per representació). L’any 2015, la Regidoria de
Cultura tan sols va programar tres espectacles de teatre i música a l’Auditori, amb
un resultat total de 332 espectadors.

Finalment, els espectacles de teatre familiar dels diumenges, han atret 926
espectadors, distribuïts en 7 representacions (el que equival a 132 espectadors de
mitjana  a cada representació). Això suposa un augment de 213 espectadors respecte
la programació d’espectacles familiars de l’any 2015.

Les deu propostes més vistes

1. Zootropolis (3 sessions). Cinema familiar (20/03/16): 561 espectadors
2. Palmeras en la nieve (2 sessions). Cinema d’estrena ( 21/02/16): 396

espectador
3. Hotel Transilvania (2 sessions). Cinema familiar ( 17/01/16): 324 espectadors
4. Les princeses també es tiren pets (El Replà Produccions). Teatre familiar

(04/12/16): 286 espectadors
5. El libro de la selva (2 sessions). Cinema d’estrena (29/05/16): 282

espectadors
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6. Frank Sinatra 100 anys (Bruno Oro i Vicens Martín Dream Big Band).
Música (08/10/16): 279 espectadors

7. Sigue con nosotros (Berto Romero). Teatre i música (2/12/16): 270
espectadors

8. Star Wars: El despertar de la fuerza (2 sessions). Cinema d’estrena
(14/02/16): 258 espectadors

9. Concerto en tempo d’Umore (Orquestra de Cambra de l’Empordà). Música
(22/01/16): 235 espectadors

10. Buscant la Dory (2 sessions). Cinema familiar (20/11/16): 232 espectadors

A tots aquest números, també cal sumar-hi els 2.600 espectadors que el passat mes
de març va registrar la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès BRAM!
(coorganitzada per l’Ajuntament i el Club Cinema Castellar Vallès) així com el
volum de públic de totes les activitats organitzades per entitats i privats a l’Auditori
Municipal Miquel Pont.
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