Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 6 AL 12 DE MAIG
Endevina qui et pentina, amb Dolors Arqué, és l’hora del conte de la Biblioteca
Marià Vayreda.

Escape Room, amb Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila i Paula Vives, arriba al
Teatre Principal d’Olot amb les entrades exhaurides.
Inauguració de l’exposició amb els treballs dels alumnes d’arquitectura de
l’ETSAV sobre com hauria de ser la nova Biblioteca d’Olot.

LLETRES
HORA DEL CONTE: “ENDEVINA QUI ET PENTINA”
A càrrec de Dolors Arqué
Dijous 9 de dijous, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda
L’hora del conte de la sala infantil porta per títol Endevina qui et pentina, i anirà a
càrrec de Dolors Arqué.
Activitat gratuïta

TEATRE
ESCAPE ROOM
Divendres 10 de maig, 21 h, Teatre Principal d’Olot
Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila i Paula Vives protagonitzen aquesta comèdia
esquitxada de moments inquietants. Dues parelles d’amics de tota la vida
queden per fer un escape room al barri d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat
el cadàver esquarterat d’un home... Els quatre amics es pensen que els espera un
joc divertit per passar l’estona, posar a prova la seva intel·ligència i riure una
mica. Però tan bon punt la porta de l’habitació es tanca hermèticament al seu
darrere, comencen a passar coses estranyes. Sortir d’aquella sala no els serà
gens fàcil, i el joc es convertirà en un infern que posarà a prova la seva amistat
fins a límits insospitats.
Entrades exhaurides
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EXPOSICIONS
LA NOVA BIBLIOTECA D’OLOT, VISTA PELS ALUMNES DE L’ETSAV
De l’11 de maig al 31 de juliol, primer pis de l’Hospici
La simbiosi entre l’equipament públic i l’espai públic és el tema que articula el
Taller de Projectes TAP PTEe, coordinat i dirigit per l’arquitecte i professor de la
UPC Joan Curós i Vilà. Aquest 2019, els alumnes de 5è de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) que hi han participat han treballat a
partir del projecte de la nova biblioteca d’Olot. Les diferents propostes inciten a
la reflexió de com ha de ser aquesta actuació al nucli antic d’Olot i com aquest
equipament d’àmbit comarcal és capaç de cohesionar-se amb el teixit existent
per tal de trobar un diàleg que empatitzi amb el sector del Carme. Dissabte 11 de
maig, a les 19 h, s’obrirà l’exposició i es presentarà la publicació que recull els
treballs participants en el taller.
Inauguració: Dissabte 11 de maig, 19 h
Entrada gratuïta
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