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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  

DE L’11 AL 17 DE MARÇ 
 

 

  
Concert de Clara Peya diumenge a El Torín, com a cloenda del festival ElMini. 
 
El primer pis s’obre dimarts als majors de 65 anys per veure l’espectacle Laika. 
  
Club de lectura infantil, dimarts a la Biblioteca Marià Vayreda. 
       
 
 

 
TEATRE – AL PRIMER PIS 
LAIKA 
CIA. XIRRIQUITEULA TEATRE 
Dimarts 12 de març, 9.30 i 11 h, Teatre Principal d’Olot 
Ens situem a Moscou, el 1957, i descobrim la història de la Laika, una gossa que 
acabarà viatjant a l’espai dins la nau Sputnik. L’espectacle ha guanyat el premi a 
la Millor Escenografia i millor espectacle del jurat infantil a la Fira de Titelles de 
Lleida del 2018. 
Mentre la platea del Teatre Principal està plena d’estudiants gaudint de 
l’espectacle, el primer pis s’obre als majors de 65 anys perquè també puguin 
veure’l. 
Preu: 3 euros (Majors de 65 anys) 
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/1erpislaika12032019 
 
 
LLETRES 
CLUB DE LECTURA INFANTIL 
A CÀRREC DE LAURA QUICIOS BARRANCOS 
Dimarts 12 de març, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 

Activitat gratuïta 

 
 
MÚSICA – ELMINI 
CLARA PEYA 
ESTÓMAC 
Diumenge 17 de març, 18 h, Sala El Torín 
Estómac és el vuitè disc de la pianista i compositora Clara Peya, que, seguint la 
recerca feminista iniciada amb Oceanes, busca desconstruir la idea de l’amor 
romàntic tal com l’entenem. Després d’haver escrit més de 300 cançons d’amor 
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al llarg de la seva carrera musical, Clara Peya es pregunta per què i de quina 
manera necessita cantar aquest amor. 
Estómac és un viatge visceral a la recerca de l’amor en la seva essència més 
bàsica, un pont entre el cor i les entranyes, un disc que obre possibilitats de 
canvi mitjançant l’escolta. L’acompanyaran a l’escenari la veu de Magalí Saré i 
quatre músics més. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla.  
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/clarapeya170320191800 
 
 
 


