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Estem d’estrena! Teniu a les mans la primera edició de l’agenda Olot Cultura d’estiu – Cua 
del Drac, que dona continuïtat a les que fins ara ja s’editaven amb la programació de gener 
a juny i de setembre a desembre. D’aquesta manera, tota l’activitat cultural d’Olot quedarà 
recollida en un dels tres llibrets anuals. Anoteu-vos-ho: a partir d’ara podreu recollir l’agen-
da Olot Cultura al juny, al setembre i al desembre! 
A l’estiu la cultura surt a l’exterior amb els cicles ja consolidats com el Circ a la Plaça i la Mú-
sica al Parc. També us convidem a visitar les exposicions que proposen els Museus d’Olot 
i l’Arxiu Comarcal, i la cinquantena de mostres que formaran la Biennal Olot Fotografia. El 
nou cicle Dijous a les Places en Família, organitzat per Dinàmig, oferirà propostes d’arts es-
cèniques per als més petits, i Música als Masos arriba a Olot amb tres concerts de clàssica 
en tres cases senyorials de la ciutat.
No oblideu que, a l’estiu, una bona alternativa per esquivar la calor és passar una estona 
per la Biblioteca Marià Vayreda a gaudir de la lectura, o visitar els Museus d’Olot, especial-
ment la reforma de l’exposició del Museu dels Sants. 
Així que, aquest estiu, teniu un munt de propostes culturals ben diverses! L’estiu a Olot 
també és cultura!

L’ESTIU A OLOT TAMBÉ ÉS CULTURA!

Institut de Cultura d’Olot
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INFORMACIÓ PRÀCTICA AGENDA OLOT CULTURA
ACCESSIBILITAT

Equipaments accessibles de forma 
autònoma

– Teatre Principal d’Olot (*cal trucar al 
Teatre –972 27 91 38– en comprar l’entrada i 
reservar l’espai per a cadira de rodes)

– Sala El Torín
– Biblioteca Marià Vayreda
– Arxiu Comarcal de la Garrotxa
– Museu de la Garrotxa
– Museu dels Sants
– Plaça de Braus

Equipaments accessibles amb ajuda
– Can Trincheria
– Museu dels Volcans

A tots els equipaments culturals 
municipals els gossos d’assistència hi 
són benvinguts. 

En la informació de les activitats (de la pà-
gina 4 a la 59) us indiquem aquells recursos 
accessibles de la següent manera: 

Activitat amb interpretació a la llen-
gua de signes

Hi ha elements amb lletra ampliada o 
ajuda òptica

Hi ha elements de braille

Hi ha elements de lectura fàcil

L’Institut de Cultura d’Olot està adherit al 
programa Apropa Cultura, que treballa 
per facilitar l’accés a les activitats culturals 
a les persones en risc d’exclusió social 
(www.apropacultura.cat).
Per a qualsevol dubte us podeu posar en 
contacte amb nosaltres a través del correu 
cultura@olot.cat o al telèfon 972 27 27 77. 
Aquesta informació és vàlida per a les 
activitats organitzades per l’Institut de 
Cultura d’Olot. Per a informació d’accessi-
bilitat sobre altres activitats, consulteu els 
organitzadors.

QUAN I COM PUC COMPRAR 
LES ENTRADES?

PER ALS MUSEUS D’OLOT 
A la recepció de cada museu. Entrada 
general: 3 euros. Menors de 16 anys, 
entrada gratuïta.
Descomptes per a jubilats, aturats, 
professors, Carnet Jove, Cooltura Jove, 
Club TR3SC, parelles lingüístiques...
Entrada gratuïta el primer diumenge de 
cada mes. 

PER ALS ESPECTACLES DE MÚSICA 
I ARTS ESCÈNIQUES
Per internet a www.olotcultura.cat
Anticipades a les nostres taquilles
A Can Trincheria i al Teatre Principal, de 
dilluns a divendres, en horari d’atenció 
al públic. Consulteu horaris al directori 
(pàgina 68).
A partir d’una hora abans de cada 
espectacle
Si encara queden entrades disponibles, al 
mateix lloc on es faci.

DESCOMPTES
Us oferim diferents descomptes depenent 
de l’espectacle: compra anticipada, 
jubilats, estudiants, Carnet Jove, Jo faig 
teatre, Cooltura Jove, aturats, estudiants 
de música, menors de 12 anys, Club 
TR3SC... Consulteu els disponibles a cada 
espectacle.

INFANTS MENORS DE 2 ANYS
Entrada gratuïta als espectacles organitzats 
per l’Institut de Cultura d’Olot, tret dels 
dedicats específicament a aquesta edat. 
Cal passar per taquilla des d’una hora 
abans de l’inici de la funció a recollir una 
invitació per a control d’aforament. 

ATENCIÓ AL PÚBLIC
Per a dubtes o consultes sobre entrades 
contacteu amb taquilla@olot.cat o al 972 
27 91 38. 
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EXPOSICIONS

SADURNÍ BRUNET: 
INTERIORISTA, DISSENYADOR, 
FOTÒGRAF I ‘CONSTRUCTOR 
DE CIELOS’
L’empremta del prolífic Sadurní Brunet Pi (Vallirana, 1886 – 
Olot, 1958) és present en molts racons d’Olot, tal com es pot 
comprovar en aquesta mostra a la Sala Oberta. Brunet va des-
plegar el seu màxim talent creatiu durant l’etapa d’efervescèn-
cia modernista complementant obres signades per arquitec-
tes com Rafael Masó, Joan Roca Pinet o Alfred Paluzie. També 
va dissenyar comerços, va reformar cases i es va acomodar a 
encàrrecs ben diversificats per continuar guanyant-se la vida. 
Paral·lelament, Sadurní Brunet va utilitzar la fotografia per 
registrar els encàrrecs que anava desenvolupant, però la seva 
càmera també documentava moments familiars, paisatges i 
altres apunts més lúdics. 

Fins al 19 d’agost, 
Sala Oberta del 
Museu de la Garrotxa 
i Arxiu Comarcal de 
la Garrotxa

PER DESCOBRIR UN ARTESÀ POLIFACÈTIC QUE VA 
DEIXAR PETJA EN L’OLOT DE LA PRIMERA MEITAT 
DEL SEGLE XX

19 maig - 19 ag

HO ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:

Entrada gratuïta

www.sadurnibrunet.com 

HI COL·LABORA:
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VICENÇ MASDEMONT 
PUNSET

28 abr - 8 jul

Fins al 8 de juliol, 
Sala Oberta 2 
del Museu de la 
Garrotxa

EXPOSICIONS

Els paisatges imaginaris de Masdemont revelen una manera 
personal d’entendre el paisatge. Un paisatge que, dissorta-
dament, cada vegada estressem més. Les pintures i quaderns 
de treball que s’hi mostren són el resultat d’una abstracció 
inspirada en l’observació del nostre entorn immediat: l’aigua, 
l’aire, els arbres, les muntanyes, els volcans, les persones, 
els camins, les carreteres i, finalment, el progrés i el retrocés 
natural. 
L’artista entén el paisatge com a element suggeridor de 
sensacions estètiques que posteriorment recrea a través de 
la seva obra pictòrica amb la voluntat d’intentar comunicar 
aquestes sensacions.

PAISATGES IMAGINARIS

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

Entrada gratuïta

TRADICIONS

juny - set

Juny - setembre CASTELLS AMB ELS XERRICS 
La colla castellera d’Olot i la Garrotxa prepara durant l’estiu 
les dues actuacions de Festes del Tura i ofereix, a tots aquells 
que ho vulguin, participar en els assajos per poder conèixer 
la part oculta dels castells. Una manera d’apropar aquesta 
tradició a tothom i d’animar-nos a assistir a les actuacions.

HO ORGANITZA:

Assajos castellers
Dimarts 19 i 26 de juny; 
10, 17 i 24 de juliol, i 14, 21 i 
28 d’agost, de 20 a 22 h
Divendres 22 i 29 de juny 
i 6, 13, 20 i 27 de juliol, de 
20.30 a 23 h
Local d’assaig dels 
Xerrics

Assajos castellers a la 
fresca
Divendres 17, 24 i 31 
d’agost i dimarts 4 de 
setembre, plaça d’Esteve 
Ferrer, 20.30 h

Pujada del pilar de les 
escales
Diumenge 9 de se-
tembre, 20.30 h, plaça 
d’Esteve Ferrer

Actuació castellera
Dissabte 8 de setembre, 
18 h, plaça d’Esteve Ferrer
Actuació dels Xerrics 
d’Olot, els Marrecs de 
Salt i els Sagals d’Osona

Activitats gratuïtes
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CIRCLAP D’ESTIU

7 juny

RANDOM

Dues personalitats molt lliures, amants del risc i d’explorar 
situacions escèniques portant-les al límit. Dues personalitats 
que es diverteixen vivint situacions absurdes i estrambòtiques 
com si fos el més natural del món. Dues personalitats que fan 
el que els agrada. Dues personalitats superades per la realitat.
Random són Pablo Molina, ballarí i verticalista, i Joel Martí, 
acròbata i funàmbul, formats aquí i allà. Han participat en 
diverses produccions fins que s’han decidit a crear la seva 
pròpia companyia.

Dijous 7 de juny, 21 h, 
Teatre Principal d’Olot

www.randomcirco.com
Creació i interpretació: Joel Martí i Pablo Molina

JOEL MARTÍ I PABLO MOLINA

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE: TÉ LLOC A:

UNA COMBINACIÓ EXPLOSIVA I CÒMICA DE 
FUNAMBULISME I CONTORSIONISME VIRTUÓS

PREU: 10 euros
DURADA: 50 minuts
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CIRCLAP D’ESTIU

14 juny

MÖBIUS

Un solo de malabars atípic, amb una trama i un llenguatge 
propis: nusos corporals, contorsions i sorpreses. Comporta-
ment inesperat. Malabars inesperats. Tot pot ser possible!
Möbius és la història d’una manera de viure la vida, com quan 
les coses no van com estava previst.
«Per què fer retorçat el que es podria fer senzill?... Però, lla-
vors, quin sentit tindria la vida per a mi? 
»Benvinguts al meu laberint imaginari, que juga a la frontera 
entre el perfeccionisme i l’obsessió; que passa de l’entusias-
me a la ràbia i de la impotència a l’alegria».

Dijous 14 de juny, 21 h, 
Teatre Principal d’Olot

www.miguelgigososronda.com
Una creació de Miguel Gigosos Ronda i Iris
Intèrpret: Miguel Gigosos Ronda
Creació musical: Frédérika Alesina
Creació de llums: Vincent Guillet

MIGUEL GIGOSOS

MAI NO T’HAURIES IMAGINAT EL QUE ES POT FER AMB 
UNA PILOTETA!

PREU: 10 euros
DURADA: 50 minuts

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE: TÉ LLOC A:
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LICEU A LA FRESCA
16 juny

Dissabte 16 de juny, 
22 h, plaça Major

MÚSICA
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Una funció del Liceu al bell mig d’Olot gràcies al projecte 
de divulgació de l’òpera Liceu a la Fresca. En aquesta ocasió 
es tracta de Manon Lescaut, el primer gran èxit de Giacomo 
Puccini (1858-1924). 
Inspirada en la novel·la de 1731 Histoire du chevalier Des 
Grieux et de Manon Lescaut, de l’abat Prévost, l’òpera narra 
l’ascens i la caiguda de la jove Manon, adolescent amant de 
la mundanitat i dels plaers ràpids i fàcils, tot i l’amor sincer 
que la uneix a Des Grieux. Aquest jove burgès acompanya 
Manon fins a veure-la morir «sola, perduda, abandonada» al 
desert de Louisiana, on és condemnada acusada d’exercir la 
prostitució. 
Aquest espectacle forma part de la programació del Shop-
ping Nit.

L’ÒPERA ABANDONARÀ EL LICEU PER INSTAL·LAR-SE A 
LA PLAÇA MAJOR

MANON LESCAUT, DE GIACOMO 
PUCCINI 

HO ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:

Activitat gratuïta
DURADA: 180 minuts
En cas de pluja es farà 
al pati de l’Hospici

ALTRES

ACTIVITATS FAMILIARS ALS 
MUSEUS D’OLOT
Els Museus d’Olot ofereixen, de manera permanent, diferents 
propostes d’activitats gratuïtes dirigides al públic familiar.

Cada dia en l’horari 
d’obertura dels 
museus

juny - set

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

MUSEU DE LA 
GARROTXA
Els racons familiars 
us faran descobrir un 
munt de coses amaga-
des en les obres expo-
sades, des de Joaquim 
Vayreda fins a Leonci 
Quera, passant pels 
cartells modernistes 
de Cigarrillos París.

El Quadern d’activitats 
en família us permetrà 
conèixer la col·lecció 
del Museu tot jugant i 
dibuixant.

MUSEU DELS 
VOLCANS
Els racons del Parc 
Nou us convertiran en 
experts naturalistes. La 
visita al Jardí Botànic 
de Vegetació Natural 
Olotina us ajudarà a 
conèixer encara més 
la flora i la fauna de la 
Garrotxa.

MUSEU DELS SANTS
Els racons familiars
(A partir del 7 de juliol)

Activitats gratuïtes 
amb l’entrada als 
museus
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MÚSICA

21 juny

Dijous 21 de juny, 
20 h, plaça Major

CELEBREM EL DIA DE LA MÚSICA AMB UNA BANDA DE 
MÉS DE QUARANTA MÚSICS

HORA DE JOGLAR 
AMB LA BANDA MUNICIPAL 
DE BELLPUIG

El grup de música garrotxí Hora de Joglar i la Banda Municipal 
de Bellpuig porten a Olot l’espectacle que totes dues forma-
cions van crear el 2017 per a un concert al Teatre Armengol 
de Bellpuig.
L’espectacle presenta una combinació de les cançons d’Hora 
de Joglar incloses als discos Present i Gira el temps, acom-
panyades d’uns arranjaments creats pel compositor garrotxí 
Dani López, sota la direcció de Víctor Lleixà. Aquests arranja-
ments estan pensats exclusivament per a una banda de vents 
de quaranta-un músics més els vuit membres de la formació, 
que inunden l’escenari amb l’energia que tant els caracteritza.

DIA DE LA MÚSICA 

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

Activitat gratuïta
DURADA: 80 minuts
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CIRCCIRC A LA PLAÇA

27 juny

ESTRELLATS

De la combinació de números de funambulisme, clown, ver-
ticals, corda, equilibri sobre ampolles i la música en directe 
d’un home orquestra, en resulta un espectacle amb molt 
d’humor. 
Éssers suggestius, subjectes suggeridors que s’atrauen els uns 
als altres. Vodevil fora del temps i de l’espai, personatges que 
habiten aquest estrany lloc on es barregen proeses i encan-
teris.

Dimecres 27 
de juny, 19.30 h, 
plaça de Braus

Creació col·lectiva
Intèrprets: Sasha Agranov, Claudio Inferno, Karl Stets, Irene de Paz, Pablo Domichovsky, Jade Morin i Mariano Carneiro
So: Jordi Salvadó

C.A.M.

UN CABARET DE CIRC AMB MOLT D’HUMOR I 
NÚMEROS SORPRENENTS

Entrada lliure fins a completar l’aforament

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:
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MÚSICA

juny - jul

MÚSICA ALS MASOS

Divendres 29 
de juny, 20 h, 
casa Solà-Morales Cinc músics portaran a la casa Solà-Morales d’Olot el concert 

“Les últimes simfonies de J. Haydn”, del compositor austríac 
Franz Joseph Haydn (1739-1809). 

LES ÚLTIMES SIMFONIES DE J. HAYDN

HI COL·LABORA: AMB EL SUPORT DE:

PREU PER A CADA CONCERT: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. Acompanyants 
menors de 18 anys, entrada gratuïta.
Entrades a la venda a www.musicamasos.jimdo.com i al 626 58 94 56
DURADA DELS CONCERTS: 70 minuts

HO ORGANITZA:

MÚSICA 
ALS MASOS

El repertori que interpretaran aquests músics inclou els com-
positors François Couperin (1668-1733), Jean-Marie Leclair 
(1697-1764) i Georg Philipp Telemann (1681-1767).

D’HAMBURG A PARÍSDivendres 6 de juliol, 
20 h, Can Trincheria

El cicle es clou amb el clavicèmbal de Mireia Ruiz que, acom-
panyada de tres músics més, interpretarà peces de Jacques 
Duphly (1715-1789), François Couperin (1668-1733), Gaspard Le 
Roux (1660-1707), Benedetto Marcello (1686-1739) i Antonio 
Vivaldi (1678-1741). 

DE PARÍS A VENÈCIADivendres 20 
de juliol, 20 h, 
Ventós

El cicle de música clàssica de petit format Música als Masos 
porta a entorns singulars de la comarca concerts amb intèr-
prets que pertanyen a la realitat musical del país. Al final dels 
concerts s’oferirà un tast de vins del celler Vinyes dels Aspres.
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BI BRANT Diumenge 1 de juliol, 
18.30 h, Parc Nou

A l’Aire ofereix una aproximació a la cançó d’arrel tradicional 
però passada pel filtre de la banda. Aquesta proposta reinter-
preta cada un dels temes d’una manera actual i molt perso-
nal a partir dels nous timbres i sonoritats que ofereix aquest 
format, en què es fusionen música de cambra i improvisació. 
Entre els saxofonistes hi trobem intèrprets de música clàssica 
i de jazz als quals s’incorpora la veu de manera ambivalent, ja 
sigui com a veu cantant, o bé fusionada dins el conjunt com 
si fos un instrument més.

LES CANÇONS D’ARREL QUE TOTS CONEIXEM, AMB LA 
SONORITAT DEL VENT

Clara Sallago: veu
Elena León: saxo soprano
Marina Vallet: saxo alt
Marcus Gibert: saxo tenor
Núria Brull: saxo baríton

A L’AIRE

Entrada gratuïta

EXPOSICIONSMÚSICA AL PARC

6 jul - 28 set

Del 6 de juliol al 28 
de setembre, Arxiu 
Comarcal de la 
Garrotxa

ELS DIBUIXOS ORIGINALS D’UN EDIFICI EMBLEMÀTIC

LA VITRINA D’ESTIU

Traspaperats a mitjan segle XX i localitzats per casualitat 
aquesta primavera, els plànols de l’edifici de l’Hospici d’Olot, 
una de les obres locals més vistoses del set-cents, es posen 
ara a l’abast de tothom. Els visitants podran contemplar la 
planta i els alçats que el mestre de cases vigatà Jaume Dam 
va dibuixar l’any 1777 i la planta modificada des de Madrid 
per l’arquitecte major Ventura Rodríguez. La mostra es com-
plementa amb altres documents coetanis sobre l’edifici.

ELS PLÀNOLS DE L’HOSPICI 
D’OLOT

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

Entrada gratuïta  

1 jul

MÚSICA

HO ORGANITZA:
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CIRCCIRC A LA PLAÇA

4 jul

78 TOURS

La roda gira. Objecte mític i rar del circ tradicional, la roda de 
la mort és, per la seva envergadura i el seu moviment circular, 
un element molt simbòlic. 
A 78 Tours ens proposem explorar amb el públic aquesta 
dimensió totèmica. A través d’un ritual col·lectiu sense princi-
pi ni fi, un moviment obsessiu i cíclic fet de plomes i de fum, 
de polifonies estranyes, d’ambient de western de fireta, de 
planeta blau, de confinament i d’alliberament, tres homes 
posseïts exploren el significat de la vida.

Dimecres 4 de juliol, 
19.30 h, plaça 
de Braus 

Creació i interpretació: Thibaut Brignier i Mathieu Lagaillarde 
Mirada externa: Pauline Dau i Sidney Pin

LOS MUCHACHOS (FRANÇA)

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

UNS COWBOYS EXTRATERRESTRES DINS UNA 
ESPECTACULAR RODA DE LA MORT!

Entrada lliure fins a completar l’aforament
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EXPOSICIONS

VINE A VEURE LA REFORMA 
DEL MUSEU DELS SANTS
El Museu dels Sants es renova per oferir al visitant una nova vi-
sió de la feina dels tallers de sants de la ciutat. A partir del mes 
de juliol es podrà accedir a la reforma de l’exposició perma-
nent de la primera i la segona planta, en què s’aprofundeix en 
la riquesa i la diversitat de la producció dels tallers d’imatgeria 
d’Olot a partir de tres pilars: allò sagrat, allò profà i allò social. 
Aquesta indústria, que durant dècades va ser el veritable 
motor econòmic i social de la nostra ciutat, no només va 
originar la coneguda producció d’imatges religioses, sinó que 
dels tallers d’Olot en van sortir també figures tan diverses com 
jugadors de futbol, esquiadors, Madames de Pompadour, 
toreros com Manolete, models anatòmics o retrats de polítics 
com John F. Kennedy o Francesc Macià. 
Artistes, artesans i operaris van trobar en els tallers una manera 
de viure que encara avui és ben present a la nostra ciutat.

A partir del 6 de 
juliol, Museu dels 
Sants

Inauguració: 
divendres 6 de juliol, 
20 h 

DELS TALLERS D’OLOT NO NOMÉS N’HAN SORTIT 
SANTS! TAMBÉ S’HI HAN FET FIGURES DE POLÍTICS, 
ESPORTISTES, TOREROS O CAPGROSSOS 

6 jul

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:
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CIRCCIRC A LA PLAÇA

11 jul

CIRQUE EXALTÉ 

Un espectacle que connecta el circ pluridisciplinari amb la 
cultura underground dels anys 60 i 70. 
Tres exaltats surten a escena amb la mateixa passió que 
desprèn el rock salvatge i la poesia ardent del disc Horses 
de Patti Smith. En un esclat d’acrobàcies intenses, celebren la 
llibertat amb un fons de música rock. Cada segon és per-
fecte. Cerquen el límit, la bellesa espontània de l’imprevist, i 
flirtegen amb el risc.  
Una peça estimulant que vol esprémer la intensitat de cada 
moment de la vida.

Dimecres 11 de juliol, 
19.30 h, plaça de 
Braus

Intèrprets: Sara Desprez, Emiliano Ferri, Angelos Matsakis i Albin Warette 
Posada en escena: Albin Warette 
Tècnic: Nicolas James 
Vestuari: Chloé Fournier 
So: Ludovic Kierasinski 
Veu femenina: Danièle Marchais 
Veu masculina: Vincent Pelletier 
Escenografia: David Tondeux i Franck Dubreuil 

FURIEUSE TENDRESSE (FRANÇA)

CIRC A RITME DE ROCK-AND-ROLL

Entrada lliure fins a completar l’aforament

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:
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CIRCCIRC A LA PLAÇA

18 jul

MOVE IN

Les acrobàcies, la roda Cyr, els malabars i la manipulació 
d’objectes són les tècniques amb les quals es desenvolupen 
els vuit intèrprets. Però Fekat Circus és molt més que una 
companyia de circ; és vida, i és un crit d’esperança d’una ge-
neració africana que no es conforma i que lluita cada dia per 
canviar la seva realitat.
Move In escenifica un viatge amb les seves intermitències 
emocionals, entre espais buits, entre deserts i mars... Però 
també és el viatge de l’emigrant, utòpic, esgotador, ple d’ex-
pectatives. 

Dimecres 18 de juliol, 
19.30 h, plaça de 
Braus

Intèrprets: Gashaw Woldemichael Lemma, Aziza Kedir Redi, Shimelis Getachew Woldemariam, Osman Abdella Nejat, 
Nidanemariam Mulugeta Alemu, Yosef Firdyawukal Guta i Heryacos Mekdem Tamru
Vestuari: Fekat Circus
Producció: Fekat-Circus i Ana Villa-Creatividad Solidaria

FEKAT CIRCUS (ETIÒPIA)

EL MILLOR CIRC AFRICÀ, A OLOT

Entrada lliure fins a completar l’aforament

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:
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TEATRE

MAG NANI
PLORARÀS... DE RIURE! 
Tothom que hi ha assistit ha acabat igual: plorant de riure!
Un espectacle per a tots els públics que barreja màgia i hu-
mor, on el mag implica els espectadors perquè siguin l’objec-
tiu dels jocs màgics; tot d’una manera dinàmica i fresca, fent 
passar una estona inoblidable al públic.
Coloms, mocadors màgics, cartes, foc i altres il·lusions són els 
protagonistes a Ploraràs... de riure!

Dijous 19 de juliol, 
19.30 h, plaça de la 
Pia Almoina

MÀGIA I HUMOR PER PLORAR DE RIURE!

DIJOUS A LES PLACES EN FAMÍLIA

19 jul

HO ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:

Activitat gratuïta
En cas de pluja es farà al pati de l’Hospici
DURADA: 60 minuts
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DANI JANÉ I MARTA 
CASALS

22 jul

Diumenge 22 
de juliol, 18.30 h, 
Parc Nou

MÚSICA

El duet format pels músics Dani Jané i Marta Casals acosta al 
públic la seva pròpia visió del repertori tradicional i popular 
català. Amb uns arranjaments instrumentals íntims i plens 
de sensibilitat, la proposta d’aquest duet format el 2015 es 
caracteritza per dos instruments primordials, la veu i la guitar-
ra, complementats per l’aportació de l’acordió cromàtic i la 
melòdica.

UNA PROPOSTA ENCISADORA

Marta Casals: veu
Dani Jané: guitarra

DUET DE MÚSICA TRADICIONAL 
CATALANA

Entrada gratuïta

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

MÚSICA AL PARC
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A L’ESTIU VINE 
A LLEGIR O A 
BUSCAR LLIBRES A 
LA BIBLIOTECA

Olot Cultura
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CIRCCIRC A LA PLAÇA

25 jul

L’AVIS BIDON

Tot comença, o tot ha començat —en realitat no ho sabem—, 
però s’activa la pista. Procurem que tothom estigui ben instal-
lat. Els quatre acròbates ens conviden a una assemblea on les 
formes d’expressió són tant físiques com verbals. A través de 
la bàscula, el cant, l’escala lliure, la perxa xinesa, el llançament 
de ganivets, el text i l’acrobàcia sobre bidons, ens passegen 
per les seves cabòries familiars.
La Compagnie aborda temes universals al voltant de la famí-
lia, la relació entre els individus i els seus sentiments.

Dimecres 25 de juliol, 
19.30 h, plaça de 
Braus

Direcció escènica: Alain Francoeur
Intèrprets: Boris Fodella, Baptiste Clerc, Charlie Mach i Zackary Arnaud

LA COMPAGNIE (FRANÇA)

QUATRE ACRÒBATES EXTRAORDINARIS QUE SALTEN 
MÉS AMUNT DEL QUE ET PUGUIS IMAGINAR

Entrada lliure fins a completar l’aforament

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:



39

TEATRE

ALEX MARIONETTES
MR. BARTI 
Mr. Barti és un titella accionat per més de quaranta fils que 
es belluga amb una rotunda expressivitat. La seva manera 
de moure’s parla per si mateixa: de sobte ens mira, gesticula, 
ensenya les dents, mou els dits... Les seves emocions i canvis 
d’humor es reflecteixen amb tanta naturalitat en la seva cara 
de drap que no es pot fer altra cosa que emocionar-se!

Dijous 26 de juliol, 
19.30 h, plaça del 
Carme 

ELS QUARANTA FILS DE MR. BARTI!

DIJOUS A LES PLACES EN FAMÍLIA

26 jul

Activitat gratuïta
En cas de pluja es farà al pati de l’Hospici
DURADA: 45 minuts

HO ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:
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EXPOSICIONS

XIII EDICIÓ DE LA BIENNAL 
OLOT FOTOGRAFIA

Del 27 de juliol al 25 
d’agost, Olot

Inauguració: 
divendres 27 de juliol, 
19 h, pati de l’Hospici

27 jul - 25 ag

OLOT FOTOGRAFIA

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

Durant el mes d’agost se celebra la tretzena edició de la 
Biennal Olot Fotografia, que portarà arreu de la ciutat d’Olot 
una cinquantena d’exposicions. Mostres d’artistes de llarg 
recorregut es combinaran amb les de fotògrafs emergents. 
Hi presentaran els seus treballs artistes d’arreu de Catalunya 
però també de la Gran Bretanya, Alemanya, França o Mèxic, 
entre d’altres.
Durant la Biennal també es faran diverses xerrades i activitats, 
i es donarà a conèixer el guanyador de la Beca Olot Foto-
grafia. Una novetat d’enguany és que els finalistes de la Beca 
presentaran els seus treballs davant del públic. El treball gua-
nyador es podrà veure en la XIV edició d’Olot Fotografia.

MÉS DE CINQUANTA EXPOSICIONS DE FOTÒGRAFS 
D’ARREU

Entrada gratuïta a totes les exposicions

HI COL·LABORA:

www.olotfotografia.cat
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EXPOSICIONS

PEP BUSQUET
L’OMBRA ÉS ALLARGADA

Del 27 de juliol 
al 19 d’agost, Sala 
Oberta 2 del Museu 
de la Garrotxa

27 jul - 19 ag

OLOT FOTOGRAFIA

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

Pep Busquet, fotògraf i poeta, recull en aquesta mostra una 
trentena de fotografies que parlen de la llibertat aparent del 
nostre sistema i dels senyals i rastres que limiten el nostre ca-
minar. L’autor defensa que en aquests moments, des de l’art, 
des de la fotografia, tenim l’oportunitat d’il·luminar l’ombra 
que fa tant de temps que ens envaeix. “L’ombra és allarga-
da” és el títol d’un recull d’imatges presents en un capítol del 
llibre homònim que l’autor va publicar el 2016.

«DES DE LA FRAGILITAT M’INTERPRETO I CAMINO VERS 
UNA TRANSFORMACIÓ, MAI DEFINITIVA»

Entrada gratuïta

HI COL·LABORA:
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CRIATURES
29 jul

Diumenge 29 
de juliol, 18.30 h, 
Parc Nou

MÚSICA

El duet Criatures ens anima a viatjar cap a un món imaginari 
on tot gira al voltant de la música d’arrel. Mitjançant el so 
transformat de la gralla i de l’acordió diatònic, reinterpreten 
la música que ve de la terra amb la calidesa, la humilitat i la 
bellesa amb què els ha arribat. Les melodies que brollen dels 
seus instruments converteixen els músics en dues criatures 
que, amb la tendresa i la innocència que els encomanen, 
juguen a buscar un so cambrístic en les sonoritats mediterrà-
nies tan característiques de la nostra terra.

COM A BONES CRIATURES FAN JUGAR ELS 
INSTRUMENTS I ELS PORTEN MÉS ENLLÀ DE LA MÚSICA 
QUE ELS SERIA PRÒPIA

Marçal Ramon: acordió 
diatònic
Ivó Jordà: gralla

DUET DE MÚSICA D’ARREL

Entrada gratuïta

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

MÚSICA AL PARC ALTRES

A L’ESTIU VINE AL PATI DE 
L’HOSPICI
Aquest estiu a l’Hospici hi trobaràs un espai per esbargir-te 
amb informació cultural, exposicions, activitats infantils per fer 
en família i una minibiblioteca.

Cada dia durant 
els mesos de juliol 
i agost

jul - ag

UN RESPIR A LA FRESCA

Entrada gratuïta

HO ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:
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TEATRE

SHAKTI OLAIZOLA
BALDIN BADA 
Baldin Bada significa si fos... I si fos com nosaltres volem? Per 
què no donar-nos l’oportunitat d’escollir com volem pintar la 
nostra realitat? 
A través d’habilitats com pintar amb els peus, fer equilibris im-
possibles i cantar fent postures molt rares ens faran veure que 
el pinzell està a les nostres mans per poder pintar la realitat 
que més ens agradi. Tots tenim dret a decidir els colors que 
volem que ens envoltin!

Dijous 2 d’agost, 
19.30 h, plaça Major 

BALDIN BADA: CIRC, TEATRE I MÚSICA EN UN MÓN DE 
COLORS!

DIJOUS A LES PLACES EN FAMÍLIA

2 ag

Activitat gratuïta
En cas de pluja es farà al Núria Social
DURADA: 45 minuts

HO ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:
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SAXÒNIA ‘ENSEMBLE’ DE 
GUITARRES

5 ag

Diumenge 5 d’agost, 
18.30 h, Parc Nou

MÚSICA

Vuit guitarristes i professors de les províncies de Saxònia i de 
Turíngia interpreten peces de tots els estils musicals i totes les 
èpoques amb la finalitat de mostrar les diverses cares de la 
guitarra clàssica: com a instrument solista, d’acompanyament 
o com a instrument d’orquestra. 
El repertori inclou composicions originals per a orquestra de 
guitarres i quartet, a més d’adaptacions de diverses obres per 
a orquestra clàssica.
Aquest ensemble de guitarres, fundat el 1995, s’ha caracterit-
zat per la continuada activitat concertística, principalment 
en esglésies, castells o sales històriques de la zona central 
d’Alemanya. 

LA FORÇA DELS TEMES CLÀSSICS I LA PRECISIÓ DE VUIT 
GUITARRES

Intèrprets: Barbara Löffler, 
Rostislav Uciteli, Petra Hetzel, 
Katharina Moche, Cristina 
Carrera Villa, Martina Bunk, 
Sandra Weber, Renate Grobe 
i Karolina Schilling

Entrada gratuïta

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

MÚSICA AL PARC TEATRE

LA MANO JUEVES
RICKY, EL TENISTA
Als anys vuitanta Ricky era un esportista d’elit. Ara és un pro-
fessor de tenis molt particular que ofereix classes magistrals 
allà on el públic li vulgui fer una mica de cas. Intentarà captar 
l’atenció utilitzant un gran sentit de l’humor i diferents tècni-
ques de circ com els malabars o l’equilibri. Tot per intentar 
que els espectadors l’estimin tant com ell sempre ha estimat 
el seu esport: el tenis!

Dijous 9 d’agost, 
19.30 h, plaça de 
Campdenmàs 

HUMOR I MALABARS AMB RICKY, EL PROFESSOR DE 
TENIS!

DIJOUS A LES PLACES EN FAMÍLIA

9 ag

HO ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:

Activitat gratuïta
En cas de pluja es farà 
al Núria Social 
DURADA: 45 minuts
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PEREPAU XIMENIS I JOSEP 
MARIA RIBELLES

12 ag

Diumenge 12 
d’agost, 18.30 h, 
Parc Nou

MÚSICA

Ens mirem al mirall de la tradició i... què hi veiem? O, més ben 
dit, què sentim? Sentim que ens puja la creativitat i apareixen 
noves formes. Perepau Ximenis i Josep Maria Ribelles ja fa un 
temps que cuinen i barregen alquímies musicals, compartint 
melodies i gaudint del que en surt. 
Us convidem a formar part d’aquesta aventura!

ARPA I ACORDIÓ, INSTRUMENTS QUE EN UN PARATGE 
COM EL PARC NOU ENS ASSEGUREN UN VIATGE MÀGIC

Josep Maria Ribelles: arpa
Perepau Ximenis: acordió

TRADDART

Entrada gratuïta

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

MÚSICA AL PARC MÚSICAMÚSICA AL PARC

19 ag

Diumenge 19 d’agost, 
18.30 h, Parc Nou

UN CONCERT ON LA PRODIGIOSA VEU DE NATALIA 
FARÀ EMMUDIR ELS OCELLS DEL PARC

NATALIA LABOURDETTE

Amb una veu que, segons la crítica, sona com el cristall, però 
que alhora està dotada d’un ímpetu lúdic i d’un carisma cre-
pitant, la cantant Natalia Labourdette interpreta un recital de 
lieder acompanyada per la guitarra de Javier García Verdugo. 
El repertori, que inclou peces de J. Dowland, F. Schubert, R. 
Schumann o B. Britten, posa de manifest l’equilibrada i tran-
quil·la qualitat d’aquesta intèrpret repetidament guardonada. 

RECITAL DE ‘LIEDER’  

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

Natalia Labourdette: veu
Javier García Verdugo: 
guitarra

Entrada gratuïta
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QUARTET WOOD
26 ag

Diumenge 26 
d’agost, 18.30 h, 
Parc Nou

MÚSICA

El nom de Quartet Wood, una formació acústica amb músics 
de llarga trajectòria, fa referència a la fusta de tots els seus 
instruments: la guitarra espanyola, el violí, el contrabaix i la 
percussió. Juntament amb la veu càlida de la cantant, el so 
característic d’aquests instruments dona personalitat al grup. 
En el seu extens repertori s’hi inclouen versions del pop-rock 
més clàssic i cançons amb registres diferents, des de les més 
actuals fins a boleros i tangos.

LES VERSIONS MÉS MELÒDIQUES DELS GRANS TEMES 
DEL POP

Marina Prades: violí i veu
Joan Carles Prats: guitarra 
espanyola i acústica 
José Robisco: contrabaix 
Maximiliano Molina: per-
cussió

Entrada gratuïta

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

MÚSICA AL PARC
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EXPOSICIONS

JOSEP BERGA I BOADA. 
EL DESPERTAR DE LES COSES 
I DELS ADORMITS

De l’1 de setembre al 
13 de gener del 2019, 
Sala Oberta i Sala 
Oberta 2 del Museu 
de la Garrotxa

Inauguració: dissabte 
1 de setembre, 12 h

1 set - 13 gen

FESTES DEL TURA

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

L’exposició d’aquestes Festes del Tura té com a protagonista 
el polifacètic Josep Berga i Boada (1872-1923). Artista de taran-
nà compulsiu i contradictori, la seva producció és un fidel 
reflex del seu temps i del seu caràcter colèric. Berga i Boada 
no defuig cap repte artístic i furga en totes les disciplines per 
tal de produir les seves obres més trencadores. Amarat de 
l’esperit bohemi dels artistes francesos del tombant de 
segle XX, esdevindrà un artista que arriba a considerar-se 
lliure. 
Aquesta exposició vol apropar al públic l’obra i la vida de 
Berga i Boada, exemple de modernitat absoluta però sovint 
menystingut per la historiografia.

UN ARTISTA TOTAL, BOHEMI, MODERN, TRENCADOR

Entrada gratuïta
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EXPOSICIONS

VISIONS 
ESTEREOSCÒPIQUES 

Del 7 al 29 
de setembre, 
Can Trincheria

7 - 29 set

FESTES DEL TURA

HO ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:

La imatge estereoscòpica es basa en la visualització de dues 
imatges que representen dues perspectives diferents d’un 
mateix objecte. El cervell humà les rep totes dues però les 
interpreta com una de sola, la qual cosa produeix una sensa-
ció tridimensional. 
Aquesta exposició mostra una quinzena de fotografies fetes 
amb aquesta tècnica entre principis del segle XX i l’any 1940 
i que procedeixen de diferents fons i col·leccions de l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa.

EL PASSAT OLOTÍ EN FOTOGRAFIES 3D

Entrada gratuïta
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TEATRE

9 set

R(H)UMANS
RHUM & CIA
Rhum & Cia us conviden a viatjar i a reflexionar sobre la figura 
del pallasso amb un collage musical farcit de números de 
creació pròpia i algun de clàssic. I tot amanit d’acidesa, de 
dolçor o de picant per desvetllar els músculs del riure. 
No us estranyeu de res. Potser les sabates se us faran grosses, 
o potser us veureu emmirallats a la pista com si els pallassos 
us haguessin raptat el cor. I podreu adonar-vos que riure no 
és només una paraula, és quelcom més profund, i que les 
fites que el sostenen són infinites.
No els agrada riure’s de ningú sinó amb tothom... perquè el 
riure ho cura gairebé tot!

Diumenge 9 
de setembre, 20 h, 
Teatre Principal d’Olot

SI ET PENSAVES QUE ELS PALLASSOS NO EREN PER A TU, 
ARA CANVIARÀS D’OPINIÓ

www.magneticam.com
Autors: Rhum & Cia i Jordi Aspa
Direcció: Jordi Aspa
Intèrprets: Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez, Pep Pascual i Mauro Paganini
Direcció musical: Pep Pascual
Composició musical: Pep Pascual i Mauro Paganini

HO ORGANITZA:

FESTES DEL TURA

PREU: 20, 15, 10 i 5 euros 
Venda d’entrades a partir del dia 17 de juliol

AMB EL SUPORT DE: TÉ LLOC A:
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TEATREFESTES DEL TURA

10 set

JOAN PERA 
EL FANTASMA DE CANTERVILLE
Lord Canterville convida l’empresari nord-americà Hiram S. 
Otis i la seva família a passar el cap de setmana al seu antic 
castell situat a prop d’Ascot, Anglaterra. Els adverteix, però, 
que el fantasma de Sir Simon de Canterville, un avantpassat 
seu, vaga per la casa des que va assassinar la seva esposa, 
Lady Eleonore.
Els nous inquilins —el senyor Otis, la seva esposa Martha i la 
seva filla Virginia— no només no fan cas de l’advertència de 
Sir Simon de Canterville, sinó que es burlen constantment 
d’ell, tot i que el fantasma intenta pertorbar la pau de la famí-
lia per activa i per passiva, per mantenir la seva reputació i el 
seu honor.

Dilluns 10 
de setembre, 20 h, 
Teatre Principal d’Olot 

UN CLÀSSIC DE POR... PER MORIR-SE DE RIURE

www.focus.cat
Adaptació de Joan Yago, a partir de l’original d’Oscar Wilde
Direcció: Josep Maria Mestres
Intèrprets: Pep Sais, David Olivares, Elisabet Casanovas, Joan Pera, Betsy Túrnez i Òscar Castellví
Escenografia: Pep Duran
Vestuari: Nina Pawlowsky
Il·luminació: David Bofarull
Espai sonor: Jordi Bonet
Caracterització: Toni Santos
Assessorament de màgia: Mag Lari

PREU: 25, 20, 15 i 7 euros
Venda d’entrades a partir del dia 17 de juliol

HO ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE: TÉ LLOC A:
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Divendres 29 de juny, 21 h, Núria Social
Ho organitza: Rapsòdia Veus Literàries

LLETRES

TEMPS DE CONVERSES
LA POESIA TÉ LA PARAULA

Dissabte 16 de juny, 19 h, fonts de Sant Roc

Ball popular i tradicional europeu. Contradanses, 
balls rodons, balls vuit-centistes, danses 
folklòriques... Una descoberta catalanooccitana, 
basca i centreeuropea. Ball folk per a tots els 
públics. 
Entrada gratuïta 
Ho organitza: Ofolk

MÚSICA

OFOLK D’ESTIU
TROBASONS

Del 8 al 30 de juny, pati de l’antic Hospital
Ho organitza: Alba, Associació de Dones de la Garrotxa

EXPOSICIONS

MONTSERRAT ABELLÓ
VISC I TORNO A REVIURE

Del 16 de juny al 15 de juliol, 
Sala 15 del Museu de la Garrotxa

Els treballs de Marta Boix, de traç àgil, acolorits 
i vitals com ella mateixa, estan plens de pistes 
i senyals que poden arribar a ser premonitoris. 
Alguns, més inconscients, són fruit del suggeriment 
produït per les formes i la textura dels mateixos 
pigments; d’altres són símbols, volgudament 
intencionats, que es concreten a partir de les 
emocions i els neguits quotidians, ja siguin íntims i 
personals o de naturalesa social i col·lectiva.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Àmbit Sant Lluc

EXPOSICIONS

PRESAGIS 2012-2018
MARTA BOIX

Divendres 29 de juny, 19 h, Can Trincheria

L’obra se centra en set dones d’una mateixa família 
i en com cada una d’elles, en funció de l’època en 
què els ha tocat viure, de les seves experiències i 
decisions, viu la seva sexualitat. Activitat gratuïta.

LLETRES

PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
ERÒTICA HISTÒRIES ÍNTIMES, DE 
JENNI RODÀ I NEUS VERDAGUER

Divendres 15 de juny, 19 h, Dinàmig

Un llibre que homenatja un centenar de dones de 
les comarques gironines que han contribuït a forjar 
una societat més lliure, justa i igualitària. 
Activitat gratuïta

LLETRES

DONES IL·LUSTRES DE LES 
COMARQUES GIRONINES, DE 
CARLES I MONTSERRAT BASTONS

 

1 2
Laboractori 
Jove
Teatre Prin-
cipal d’Olot, 
18, 20 i 22 h

Cercavila de 
Corpus
19 h

3
Ball dels 
gegants i 
sardana de 
Corpus
Plaça Major, 
12 h

Teatre EME
Teatre, 18 h

Entrada gratuï-
ta als Museus 
d’Olot

4 5 6 7
Hora del 
conte
Biblioteca, 
18 h

[9] Circ 
LAP d’estiu  

8
Xerrada 
PEHOC
Orfeó, 19 h

Cineclub
Cines Olot, 
21.30 h

[60] Obertu-
ra de l’expo 
Montserrat 
Abelló

9
“L’Olot 
d’Emili 
Bassols”
Pont de 
Colom, 11 h
Xerrada Dia 
Interna-
cional dels 
Arxius
Arxiu C., 19 h

10

11 12 13
Lletres  
Presentació 
del llibre 
Elegies
Can Trinche-
ria, 19 h

14
Hora del 
conte
Biblioteca, 
18 h

[11] Circ 
LAP d’estiu  

15
[60] Presen-
tació del 
llibre Dones 
il·lustres  
Dinàmig, 19 h

16
[60] Expo 
Marta Boix 
 

Presentació 
llibre Poesia 
eròtica
Arxiu C., 19 h
[60] Ofolk 
[12] Liceu a 
la Fresca 

17

18 19
[7] Assajos 
castellers 

20 21
[15] Música 
Hora de jo-
glar i Banda 
Municipal 
de Bellpuig

22
[7] Assajos 
castellers 

23 24

25 26
[7] Assajos 
castellers 

27
[17] Circ a la 
Plaça
 

28 29
[19] Música 
als Masos 
[60] 
Històries 
íntimes
[60] Temps 
de converses

[7] Assajos 
castellers 

30
Visita guiada 
al Santuari 
del Tura 
Sortida des 
de l’església 
de Sant Este-
ve, 11.30 h

JUNY
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ALTRES

JULIOL

Dissabte 7 de juliol, de 18 a 3 h, places del Torín i 
plaça de Braus

Un festival per celebrar conjuntament el Dia Interna-
cional de l’Orgull LGTB+. Durant tota la tarda es faran 
tallers, s’explicaran contes inclusius per a tota la família i 
s’escoltaran testimonis en primera persona de diferents 
membres del col·lectiu LGTB+. A la nit el festival agafarà 
un to més festiu, amb la música de diversos DJ i grups. 
L’objectiu del festival és visibilitzar aquest col·lectiu que 
encara avui està molt estigmatitzat a la Garrotxa. 
Activitats gratuïtes
Ho organitzen: Alliberem-nos, associació LGTB+ de la Garrotxa 
i l’Associació LGTB TALCOMSOM de la Catalunya Central

REBENTEM ELS ARMARIS
L’ORGULL LGTB+ RURAL

Dissabte 7, vespre i nit, i diumenge 8 de juliol, 
tot el dia, Parc Nou

Una trobada sardanista que enguany celebrarà la 
56a edició amb les cobles La Principal d’Olot, Flama 
de Farners i Jovenívola de Sabadell. El dissabte 7, 
revetlla d’aplec, es farà un reconeixement a J. Do-
mènech i Moner a les 19.30 h, a Can Trincheria. I, a 
les 22 h, al Firal, una ballada de sardanes del mestre 
a càrrec de La Principal d’Olot. 

Ho organitza: Agrupació Sardanista Olot

MÚSICA

APLEC DE LA SARDANA I 
REVETLLA D’APLEC

Diumenge 15 de juliol, a partir de les 10 h, 
Pavelló Firal i Parc Nou

Al matí el Pavelló Firal acollirà diversos tallers, que 
acabaran amb un dinar de germanor. A la tarda, al 
Parc Nou, cinc formacions oferiran un concert de 
gòspel amb finalitat solidària. Activitat gratuïta.

Ho organitza: Gospel Cor Garrotxa

MÚSICA

TROBADA DE CORS DE GÒSPEL 

Divendres 27 de juliol, 21 h, plaça Major

Un viatge per les sonoritats folk de la tradició 
europea. Amb Nuria García al violí i Joan Baró a la 
guitarra i al busuqui, Lauzeta brinda al públic músi-
ques de tots els temps que d’alguna manera han 
sobreviscut fins avui. Activitat gratuïta. 

Ho organitza: Ofolk 

MÚSICA

OFOLK D’ESTIU
DUET LAUZETA 

1
[21] Música al 
Parc 

[64] Cançons 
de sempre

Entrada 
gratuïta als 
Museus

2 3 4
[23] Circ a la 
Plaça

5 6
[19] Música 
als Masos 
[25] Inaugu-
ració reforma 
del Museu 
dels Sants

[20] Obertura 
Vitrina Estiu

[7] Assajos 
castellers

7
Poesia al 
carrer  
Centre, 19 h

[62] Re-
bentem els 
armaris 

[62] Revetlla 
d’aplec

8
[62] Aplec 
de la Sar-
dana

9 10
[7] Assajos 
castellers 

11
[27] Circ a la 
Plaça

12 13
[7] Assajos 
castellers 

14
[64] Nit de 
sardanes  

15
[62] Gòspel

[64] Cançons 
de sempre

Cercavila 
Plaça del 
Carme, 18 h

Ball del Drac, 
i del Pollastre
Plaça del Car-
me, 21.30 h

16
Ball del 
Drac i del 
Pollastre
Plaça del Car-
me, 21.30 h

17
Ball del 
Conill
Plaça del 
Conill, 21 h

[7] Assajos 
castellers 

18
[29] Circ a la 
Plaça

19
[31] Dijous a 
les Places en 
Família  

20
[19] Música 
als Masos 

[7] Assajos 
castellers 

21
[64] Nit de 
sardanes  

22
[32] Música 
al Parc   

[64] Cançons 
de sempre

23 24
[7] Assajos 
castellers 

25
[35] Circ a la 
Plaça

Visita guiada 
a Sant Esteve 
Església de 
Sant Esteve, 
11 h

26
[37] Dijous a 
les Places en 
Família

27 
[60] Ofolk 
d’estiu  

[7] Assajos 
castellers 

[39] Ober-
tura Olot 
Fotografia 

28
[64] Nit de 
sardanes  

29
[42] Música 
al Parc 

[64] Cançons 
de sempre

30 31

JULIOL
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Del 27 de juliol al 19 d’agost, Sala 15 del Mu-
seu de la Garrotxa

“Un temps passat”, de Jordi Comas, fa un viatge a la 
infantesa de l’artista a través de fotografies d’espais 
del seu passat que, filtrats per la seva memòria, 
donen lloc a imatges on es barregen realitat i ficció. 
“Autoidentitat”, de Daffke Hollstein, explora la seva 
evolució personal per mitjà de fotografies que 
combinen imatges i autoretrats. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Olot Fotografia

EXPOSICIONS

GUANYADORS DE LA BECA 
OLOT FOTOGRAFIA
JORDI COMAS I DAFFKE HOLLSTEIN

Dissabtes a les 22 h i diumenges a les 19 h

Nit de sardanes els dissabtes de juliol i agost al vespre, amb la participació d’una cobla diferent cada set-
mana. 
I els diumenges a la tarda, cançons de sempre, per ballar o escoltar música.
Ho organitza: Agrupació Sardanista Olot

ALTRES

GRESCA AL FIRAL: NIT DE SARDANES I CANÇONS DE SEMPRE

AGOST
1 2

[45] Dijous a 
les Places en 
Família  

3 4
[64] Nit de 
sardanes  

5
[46] Música 
al Parc 

[64] Cançons 
de sempre

Entrada 
gratuïta als 
Museus 
d’Olot

6 7 8 9
[47] Dijous a 
les Places en 
Família  

10 11
[64] Nit de 
sardanes  

12
[48] Música 
al Parc 

[64] Cançons 
de sempre

13 14
[7] Assajos 
castellers 

15 16 17
[7] Assajos 
castellers a 
la fresca

18
[64] Nit de 
sardanes  

19
[49] Música 
al Parc 

[64] Cançons 
de sempre

20 21
[7] Assajos 
castellers 

22 23 24
[7] Assajos 
castellers a 
la fresca

25
[64] Nit de 
sardanes  

26
[50] Música 
al Parc

[64] Cançons 
de sempre

27 28
[7] Assajos 
castellers 

29 30
Inici del 
Workshop 
RCR

31
[7] Assajos 
castellers a 
la fresca

AGOST

Del 30 de juliol al 17 d’agost
Durant els dies en què es farà el Workshop Inter-
nacional RCR, tothom que ho vulgui podrà visitar 
l’Espai Barberí (seu dels arquitectes RCR Aranda 
Pigem Vilalta) de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. També es 
programaran sis conferències sobre arquitectura, 
fotografia, escenografia, dansa i filosofia al pati de 
l’Hospici. El programa definitiu de les xerrades es 
farà públic a finals de juliol.
Entrada gratuïta
Ho organitza: RCR BUNKA Fundació Privada

ALTRES

PORTES OBERTES A L’ESPAI 
BARBERÍ I XERRADES
XI WORKSHOP INTERNACIONAL RCR

6766
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SETEMBRE

De l’1 de setembre al 25 de novembre, segon 
pis del Museu dels Sants
La Mare de Déu del Tura ha estat al llarg dels segles 
un element fonamental en la creació del sentiment 
de poble de la ciutat d’Olot, fins al punt que, encara 
avui, la festivitat del Tura marca el calendari olotí i 
reforça el seu sentit de pertinença. Però què sabem 
del Tura i de la seva iconografia? 
Aquesta mostra ens permetrà conèixer-ne l’evolu-
ció: de la sobrietat de la talla romànica a la riquesa 
de la transformació barroca, caracteritzada per 
riques indianes, sedes adomassades i brodats de fil 
d’or; des de l’estètica naïf de Dufau fins a la repre-
sentació genèrica dels tallers de sants. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Institut de Cultura d’Olot i Museu dels Sants

EXPOSICIONS

LES CÀPSULES TEMÀTIQUES 
DEL MUSEU DELS SANTS
LA MARE DE DÉU DEL TURA

De l’1 de setembre al 4 de novembre, Sala 15 
del Museu de la Garrotxa
Els personatges olotins i l’evolució del paisatge olotí 
són els protagonistes d’aquesta mostra organitzada 
amb motiu del cinquè aniversari del grup de Face-
book “Olot d’Abans, fotos antigues d’Olot”. L’expo-
sició aplega una selecció de fotografies aportades 
per diversos components del grup, integrat per 
més de dues mil persones. 
Entrada gratuïta
Ho organitza: Olot d’Abans 

EXPOSICIONS

OLOT D’ABANS

1
[53, 66] 
Obertura 
de les 
exposicions 
“Josep Ber-
ga i Boada”, 
“La Mare 
de Déu del 
Tura” i “Olot 
d’Abans”

2
Entrada 
gratuïta als 
Museus 
d’Olot

3 4
[7] Assajos 
castellers a 
la fresca

5 6 7
[55] Ober-
tura de 
l’exposició 
“Visions 
estereos-
còpiques”  

FESTES DEL 
TURA

8

FESTES DEL 
TURA

9
[57] Teatre 
R(h)umans, 
Rhum & Cia.  

FESTES DEL 
TURA

10
[59] Teatre 
El fantasma 
de Canter-
ville, amb 
Joan Pera  

FESTES DEL 
TURA

11

FESTES DEL 
TURA

12 13 14 15 16

SETEMBRE

I a la tardor...

Joan Dausà
Èdip, amb 
Julio Manrique

Chano 
Domínguez i 
Paolo Fresu
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DIRECTORI

La informació que trobareu a l’Agenda Olot Cultura és correcta a 24 de maig de 2018. Per estar al cas de possibles canvis o can-
cel·lacions, mantingueu-vos informats per mitjà del web www.olotcultura.cat i de les xarxes socials @OlotCultura.
La informació aliena a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot que trobareu a l’Agenda Olot Cultura ha estat proporcionada per 
les mateixes entitats que la protagonitzen. En cas que hi detecteu mancances o errors, poseu-vos en contacte amb nosaltres a 
cultura@olot.cat o al 972 27 27 77.

MUSEUS D’OLOT
museus.olot.cat
www.facebook.com/Museus.Olot
@MuseusOlot

MUSEU DE LA GARROTXA
C. de l’Hospici, 8
972 27 11 66
museu.garrotxa@olot.cat
Feiners, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h [10-13 h i 17-20 h]*
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h [11-14 h i 17-20 h]*
Diumenges i festius: d’11 a 14 h [11-14 h i 17-20 h]*
Dilluns tancat [tancat]*
*Sales d’exposicions temporals: Sala Oberta, Sala
Oberta 2 i Sala 15

MUSEU DELS VOLCANS
Av. de Santa Coloma, 47. Parc Nou. Torre Castanys
972 26 67 62
museuvolcans@olot.cat
Feiners, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h
Diumenges i festius, de 10 a 14 h
Dilluns tancat

MUSEU DELS SANTS
C. de Joaquim Vayreda, 9
972 26 67 91
museusants@olot.cat
Feiners, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
Dilluns tancat

CASA MUSEU CAN TRINCHERIA
C. de Sant Esteve, 29
972 27 27 77
cultura@olot.cat
Feiners, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
Entrada gratuïta

INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT
C. de Sant Esteve, 29 
972 27 27 77
Feiners, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
cultura@olot.cat – www.olotcultura.cat
@OlotCultura

TEATRE PRINCIPAL D’OLOT
Pg. de Miquel Blay, 5
972 27 91 38
Fins al 25 de juny, dimarts, de 10 a 13 h i dimecres, 
dijous i divendres, de 16.30 a 20 h
gerenciateatre@olot.cat
Del 25 de juny al 17 de setembre, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 13 h

SALA EL TORÍN
C. del Roser, 19
972 27 27 77
salatorin@olot.cat | @TorinOlot

BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
C. del Pati, 2
972 26 11 48
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a
20.30 h
Durant les vacances escolars, dissabtes tancat
bibolot@olot.cat
bibgirona.cat/biblioteca/olot
www.facebook.com/bibliotecamariavayredadolot
@BibliotecaOlot

ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA
Pl. del Puig del Roser, 1
972 27 91 31
De dilluns a divendres, de 8 a 15 h 
arxiucomarcal@olot.cat
cultura.gencat.cat/arxius/acgax
@acgarrotxa

www.olotcultura.cat

@OlotCultura 




