Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 10 AL 16 DE JUNY

Terra Teatre combina veu i música per narrar la marxa cap a l’exili d’Antoni
Rovira i Virgili els darrers dies de la Guerra Civil al segon LAP d’estiu.
Una guia de museu gens convencional a Arts i uts. Reflexions d’una guia de
museu, dins dels Fridays al Museu.
L’exposició col·lectiva “55 urnes per la llibertat” arriba a Olot.
Germà Negre fa ballar a ritme de festa major en un concert gratuït al centre
d’Olot.
Joan Barnadas presenta el seu llibre dedicat al Centre Obrer d’Olot, editat amb
motiu del 125è aniversari de la fundació de l’entitat.

TEATRE-LAP D’ESTIU
ELS DARRERS DIES DE LA CATALUNYA REPUBLICANA
TERRA TEATRE
Dijous 13 de juny, 21 h, Teatre Principal d’Olot
Veu i violoncel entaulen un diàleg per narrar el dramatisme dels últims dies
viscuts per l’escriptor, historiador i polític Antoni Rovira i Virgili quan entra en fase
culminant l’ofensiva final de Franco contra Catalunya.
PREU: 10 euros
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/darrersdies130620192100

ALTRES
ARTS I UTS, REFLEXIONS D’UNA GUIA DE MUSEU
FRIDAYS AL MUSEU
Divendres 14 de juny, 21 h, Museu de la Garrotxa

CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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Fridays al Museu ofereix una visita teatralitzada de la mà d’una guia gens
convencional dotada d’una mirada que ho trastoca tot, que relativitza el valor de
les peces més venerades i que a estones sembla que jugui amb el públic.
PREU: 3 euros
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.com/visitateatralitzada140620192100

EXPOSICIONS
“55 URNES PER LA LLIBERTAT”
Del 15 de juny al 21 de juliol
Inauguració dissabte 15 de juny, 12 h
Mostra del treball de cinquanta-cinc artistes que amb les seves creacions fan
visible un crit i un compromís en defensar la llibertat i la democràcia. Prenent
com a base les urnes de l’1 d’octubre, cadascun dels artistes ha creat la seva obra
per denunciar el dèficit democràtic viscut arran de l’1-O. Aquest projecte, en què
tothom s’ha implicat desinteressadament, és una proposta de l’associació
Comitè de Solidaritat Catalana-Catalunya Nord.
Entrada gratuïta

LLETRES
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL CENTRE OBRER D’OLOT 1894-1939
AMB RAÜL VALLS, JOSEP CATÀ I L’AUTOR JOAN BARNADAS
Dissabte 15 de juny, Núria Social, 19 h
Amb motiu del 125è aniversari de la fundació del Centre Obrer d’Olot,
l’Ajuntament d’Olot edita aquest llibre de Joan Barnadas que recorre els quaranta
anys d’història de l’associació obrera situada a l’actual Núria Social. La
presentació tindrà forma de conversa a tres bandes entre l’autor de la
monografia, Raül Valls i Josep Catà.
Activitat gratuïta

MÚSICA
GERMÀ NEGRE

MOLT DE PORC I POCA SALSITXA

Dissabte 15 de juny, 22 h, plaça Major
La fórmula de Germà Negre, que representa com cap altra l’essència d’una festa
major, és una selecció de tot tipus d’adaptacions de cançons tradicionals i
populars, plenes d’arranjaments propis, amb un clar aire festiu i de ball. Un
concert organitzat amb l’Associació de Comerciants d’Olot amb motiu del
Shopping Nit.
Activitat gratuïta
CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat

