Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 14 AL 20 D’OCTUBRE
Espectacle de dansa de Sònia Gómez, David Climent i Pere Jou, dijous al
Teatre Principal. Una rèplica del Festival Sismògraf.
Pau Riba actua divendres a la sala El Torín, per commemorar els 50 anys
del disc Diòptria.
Sanyes, el jove mag de la Garrotxa, estrena el seu espectacle dissabte al
Teatre Principal d’Olot.
Els Museus d’Olot ofereixen entrada gratuïta amb motiu de Sant Lluc. A
més, dissabte s’organitza un photocall interactiu a la Sala Oberta.
Dissabte, nova sessió de l’Escape Room al Museu dels Sants.

DANSA – RÈPLICA DEL SISMÒGRAF / LAP
NOWHERE IN PARTICULAR
SÒNIA GÓMEZ, DAVID CLIMENT I PERE JOU
Dijous 17 d’octubre, 21 h, Teatre Principal d’Olot
Dos performers –Climent i Gómez– es troben i, en un atac de sinceritat,
es confessen mútuament el rebuig que sempre els ha produït el treball de
l’altre. A partir d’aquí, decideixen emprendre un procés creatiu per on mai
no l’havien començat: la diferència. Pere Jou, procedent del món musical,
fa de catalitzador en aquest intent de crear un diàleg entre dos móns
creatius que, en principi, es repel·leixen. Nowhere in particular és una
celebració de la interacció humana.
Preu: 10 euros
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/nowhere171020192100

MÚSICA
PAU RIBA
DIÒPTRIA50
Divendres 18 d’octubre, 22 h, Sala El Torín
CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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Una El 2019 ha fet cinquanta anys de l’aparició de Dioptria, de Pau Riba,
considerat per la crítica com el millor disc de rock català de la història.
Per celebrar l’efemèride, Riba ha tornat a muntar el repertori del doble
disc i ha creat un espectacle en què es manté viu l’esperit díscol que el va
generar. L’acompanyen un grup de base format pels músics amb qui ha
tocat els últims anys, la banda De Mortimers, amb els quals ofereix un
concert que està marcat per les sorpreses, l’emotivitat i els nous
acostaments a aquest disc llegendari.
PREU: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla.
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/pauriba181020192200

TEATRE - MÀGIA
BLACK BLOC
SANYES, LA MÀGIA REIVINDICATIVA
Dissabte 19 d’octubre, 19 h, Teatre Principal d’Olot
Joventut i reivindicació entusiasta sovint van junts, i aquest també és el cas
del jove Sanyes, un il·lusionista que fa el que ell anomena màgia
reivindicativa. Sanyes vol posar el focus sobre els problemes més greus
de la nostra societat, i abordar-los des de la il·lusió per tal que la
ciutadania s’impliqui en el canvi.
Aquí és on entren els black blocs a què fa referència el títol de
l’espectacle: Sanyes ens convida metafòricament a formar part d’aquests
grups que, amagats darrere la seva indumentària fosca, actuen en bloc
dins les manifestacions de protesta. Per al jove il·lusionista, la màgia és una
eina de denúncia i qüestionament de totes les desigualtats i xacres que
patim actualment.
Preu: 10 i 12 euros
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/blacblock191020191900

ALTRES
JO L’HE TRIAT!
Dissabte 19 d’octubre, 11 h, Museu de la Garrotxa
Photocall interactiu amb imatges de les obres del Museu de la Garrotxa.
Visita l’exposició “Jo l’exposo!”, mira totes les peces que hi ha exposades i
tria la que més t’agradi. La projectarem en una gran pantalla a la mida que
vulguis i podràs interactuar-hi. Juga i crea la teva pròpia composició amb
la teva obra preferida i fes-t’hi una foto.
Activitat gratuïta.

CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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ALTRES
ESCAPE ROOM
UN SACCO DI SANGUE
Dissabte 19 d’octubre, 19.30 h, Museu dels Sants
Inspirada en els negocis que un membre de la màfia havia fet en el passat
amb el Museu, els participants han de resoldre en només setanta minuts
un misteri a partir d’enigmes diversos. Una oportunitat per acostar-se al
fons del Museu dels Sants d’una manera inusual i més amena.
L’escape room, que es farà cada primer i tercer dissabte de mes a les
19.30 h, està pensada per a grups de sis persones, amb una edat
recomanada a partir de setze anys.
Preu: 14 euros per persona.
Inscripcions a museusants@olot.cat o al 972 26 67 91.

ALTRES
PORTES OBERTES ALS MUSEUS D’OLOT
Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre, Museu dels Sants,
Museu de la Garrotxa i Museu dels Volcans
Amb motiu de Sant Lluc, patró dels artistes, l’entrada als Museus d’Olot és
gratuïta dins el seu horari habitual de visita. Una oportunitat per descobrir
el patrimoni de la ciutat.
Entrada gratuïta.

CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat

