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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 4 AL 10 DE MARÇ 

 

 

 

  
El clàssic de Shakespeare Hamlet representat en anglès, dimecres al Teatre. 
  
Circ contemporani dijous al LAP, amb El meu nom és Hor, de Psirc. 
       
 
 

 
LLETRES – HORA DEL CONTE 
CONTES PER A PETITS CONSUMIDORS 
AMB MARIETTA CONTACONTES 
Dimarts 5 de març, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Entrada gratuïta 
 
 
TEATRE – TEATRE EN ANGLÈS 
HAMLET 
LES MIRONES 
Dimecres 6 de març, 20 h, Teatre Principal d’Olot 
La companyia Les Mirones presenta una adaptació de Hamlet, de William 
Shakesperare, en un nivell intermedi d’anglès (B2-First). Una oportunitat per als 
estudiants d’anglès d’assistir a un espectacle teatral en aquest idioma.  
Hamlet és una obra enigmàtica i misteriosa en la qual cada personatge és un 
artista de la simulació. El mateix Hamlet és un ésser en contínua transformació. En 
ell hi caben la cortesia i la reflexió, al costat de la passió, la burla, l'enigma o la 
possibilitat de bogeria. Al castell d’ Elsenor, en un ambient claustrofòbic i hostil, 
s'alternen escenes solemnes i revessos irònics, al mateix temps que s'hi agita una 
cort de personatges el sentit últim dels quals serà portar Hamlet a vèncer la seva 
tensió interna i complir la venjança per la mort del seu pare. 
Preu: 10 euros 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/hamletornot060320192000 
 
 
CIRC - LAP 
EL MEU NOM ÉS HOR 
PSIRC 
Dijous 7 de març, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
Una proposta de circ en què l’estètica i l’espai coreogràfic tenen un paper molt 
important, així com el moviment i la manipulació d’objectes i titelles. Un 
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espectacle d’humor farcit d’acrobàcies, amb un excepcional treball de llums i 
ombres. 
Preu: 10 euros 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/elmeunomhor070320192100 
 
 
 


