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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  

DE L’1 AL 7 D’ABRIL 
 

 

   
Dijous, LAP al Teatre Principal d’Olot, amb una crítica a la democràcia 
participativa, a càrrec de Simona Levi. 
 
Jazz Olot, divendres a la sala El Torín, amb Anthus. 
  
Concert de Mamaom dissabte a l’exposició de Dolors Puigdemont a la Sala 
Oberta 2. 
       
 
 

 
TEATRE – LAP 
REALITATS AVANÇADES 

CONSERVAS / X-NET 
Dijous 4 d’abril, 21 h, Teatre Principal d’Olot 

Simona Levi presenta a Olot aquest espectacle, que és una versió actualitzada 
de la mateixa obra que ja va estrenar fa 10 anys però que, segons diu, continua 
vigent. Una crítica a la democràcia participativa, un joc en què es convida els 
espectadors a votar, com si fos un poble convocat pels polítics governants, per 
expressar les seves opinions a través d’unes cartolines de colors. Molt d’humor, 
sàtira i ironia per fer reflexionar l’espectador.  
Preu: 10 euros 

Venda d’entrades: 
https://olotcultura.koobin.com/realitatsavan%C3%A7ades040420192100 
 

 
MÚSICA – JAZZ OLOT 
ANTHUS 

Divendres 5 d’abril, 22 h, sala El Torín 

Anthus està considerat una de les millors veus masculines del jazz del moment. 
Després d’anys de trajectòria, ara presenta Calidoscòpic, el seu disc més 
autobiogràfic en el qual combina jazz clàssic i contemporani amb sons 
mediterranis, pop i rap. Un resultat eclèctic que convida els espectadors a entrar 
en un món de sons particulars. 
Anthus va ser nominat com a Millor artista revelació i el seu disc com a Millor disc 
de l’any als Premis Enderrock 2017. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert. 

Venda d’entrades:  
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https://olotcultura.koobin.com/jazzolotanthus050420192200 
 

 
MÚSICA  
MANTRES AMB MAMAOM 

Dissabte 6 d’abril, 20 h, Sala Oberta 2 

En el marc de l’exposició de Dolors Puigdemont, s’ha programa aquest concert 
de mantres a càrrec del grup Mamaom, que ofereix música mediterrània 
fusionada amb ritmes màntrics sagrats. Amb la seva música, proposen una 
experiència sensorial de pau i comunió. A través de veus, guitarres, violoncel, 
percussió i harmònics conviden a fer un viatge intern més enllà del concert. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal reservar plaça al 972 27 11 66. 

 

 


