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Agenda d’activitats culturals 

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 20 AL 26 DE MAIG 

 

 

   
Amb la ‘a’ d’estimar, amb Gra de Sorra, és l’hora del conte de la Biblioteca Marià 
Vayreda.  
 
La comèdia en anglès Time apart, d’English Theatre Company, serà Al Primer Pis 
del Teatre Principal d’Olot. 
 
El contrabaixista i cantant portuguès Jorge da Rocha protagonitza un nou 
Fridays al Museu amb el seu trio.  
 
 
 

 
LLETRES  
HORA DEL CONTE: “AMB LA A D’ESTIMAR” 
A càrrec de Gra de Sorra 
Dijous 9 de dijous, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Gra de Sorra porta a la Biblioteca una hora del conte dedicada a l’amor.  
Activitat gratuïta  
 

 
TEATRE 
AL PRIMER PIS –TEATRE EN ANGLÈS AMB TIME APART 
ENGLISH THEATRE COMPANY 
Divendres 24 maig, 9.30, 11 i 15.15 h, Teatre Principal d’Olot 
English Theatre Company porta Time apart al Teatre, una comèdia sobre una 
família disfuncional que té una segona oportunitat per arreglar les seves vides i, 
sobretot, la seva relació familiar. Aquesta representació és una de les propostes 
del projecte Al Primer Pis, un cicle de concerts i espectacles en anglès per a 
persones més grans de 65 anys. 
PREU: 3 euros (Majors de 65 anys) 
Venda d’entrades a: https://olotcultura.koobin.com/1erpistimeapart24052019 
 
 
MÚSICA – FRIDAYS AL MUSEU 
CONCERT DE JORGE DA ROCHA  
Divendres 24 de maig, 21 h, Museu dels Sants  
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Jorge da Rocha presenta amb el seu trio To Drop and Let Go, en un concert amb 
influències de jazz, música moderna, alternativa i músiques del món marcat per 
l’apassionant expressivitat, pel viatge de descoberta musical i emocional a què 
ens transporta i per l’encant de les seves cançons.  

El contrabaixista i cantant portuguès establert a Barcelona interpretarà els seus 
temes originals (amb lletres en portuguès i anglès), amb influències de la seva 
trajectòria jazzística i de la seva passió per la música moderna i alternativa, per 
les músiques del món, l’electrònica i les cançons. L’acompanyaran Ismael Dueñas 
al piano i Yexza Lara a la flauta, veu i percussió.  

Activitat gratuïta  
 
 


