Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 13 AL 19 DE GENER
La Companyia Anna Roca presenta l’espectacle Quàntica (o la increïble
història de la Valentina), diumenge al Teatre.
Mercè Sampietro, Àngles Gonyalons i Jordi Banacolocha representen
divendres La dona del 600, amb totes les entrades exhaurides.
Primer concert de Jazz Olot del 2020, dissabte a la sala El Torín.
Els grans interrogants de la ciència parlen del càncer, divendres.
El Russian Classical Ballet porta El llac dels cignes al Teatre Principal
d’Olot.
Hora del Conte i Club de Lectura infantil a la Biblioteca Marià Vayreda,
aquest dimarts.

LLETRES – HORA DEL CONTE
MISSIÓ SETCIÈNCIES
A CÀRREC DE RUSKUS PATRUSKUS
Dimarts 14 de gener, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda
Activitat gratuïta.

LLETRES
CLUB DE LECTURA INFANTIL
A CÀRREC DE LAURA QUICIOS BARRANCO
Dimarts 14 de gener, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda
Activitat gratuïta.

DANSA
EL LLAC DELS CIGNES
RUSSIAN CLASICAL BALLET
Dimarts 14 de gener, 20 h, Teatre Principal d’Olot

CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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La prestigiosa companyia de Moscou, dirigida per la reconeguda
ballarina Evgeniya Bespalova, torna a casa nostra per presentar una nova
producció de l’obra mestra del ballet clàssic: El llac dels cignes, una
narrativa d’amor, traïció i triomf del bé sobre el mal. Pel seu romanticisme
i la seva bellesa està considerada l’obra més espectacular del repertori de
la dansa clàssica, la qual requereix una gran capacitat tècnica en la
interpretació que fan els ballarins.
Preu: 33, 28, 23 i 20 euros.
Venda d’entrades:
https://olotcultura.koobin.cat/elllacdelscignes140120202000

XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA
SERÀ LA IMMUNOLOGIA LA SOLUCIÓ PER AL CÀNCER?
A CÀRREC DE JULIÀ BLANCO
Divendres 17 de gener, 19 h, Casal Marià
Les cèl·lules cancerígenes acumulen mutacions en les seves proteïnes
que permeten que les nostres defenses les identifiquin com a cèl·lules
malignes i les destrueixin. Aquestes proteïnes, que reben el nom de
neoantígens, són diferents en cada tumor i poden servir per crear
vacunes personalitzades per ajudar a curar el càncer. Julià Blanco, doctor
en Bioquímica, parlarà dels beneficis de la immunoteràpia i dels avenços
tecnològics que cal que es portin a terme en aquest àmbit perquè els
resultats siguin altament efectius.
Ho organitzen: SIGMA i Institut de Cultura d’Olot
Activitat gratuïta.

TEATRE
LA DONA DEL 600
MERCÈ SAMPIETRO, ÀNGLES GONYALONS, JORDI BANACOLOCHA, ROSA
VILA I PEP PLANAS
Divendres 17 de gener, 21 h, Teatre Principal d’Olot
En Tomàs és vidu, té més de 70 anys i el metge l’obliga a estar-se del cafè,
de la llet, de la sal i dels greixos. Un bon dia, la seva filla Montse li porta un
regal inesperat: la maqueta d’un Seat 600. Ell en reconstrueix una còpia a
escala que li porta els records d’aquell cotxe que havien tingut a casa
durant tants anys. Un viatge al record.
ENTRADES EXHAURIDES.

MÚSICA – JAZZ OLOT
FLAMENCO STANDARDS
CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat

Agenda d’activitats culturals
Dissabte 18 de gener, 22 h, Sala El Torín
Flamenco Standards sorgeix com la iniciativa de quatre dels músics de
flamenc més actius (Marc Miralta, Rycardo Moreno, Pablo M. Caminero i
Enrique Rodríguez), amb la intenció de crear un repertori de temes del
gènere. El cançoner que han aconseguit és molt ampli i a les seves peces
no hi falten la creativitat, la sensibilitat i la virtuositat interpretativa.
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert.
Venda d’entrades:
https://olotcultura.koobin.cat/jazzolotflamencostandards180120202200

TEATRE – OLOT A ESCENA
QUÀNTICA (O L’INCREÏBLE HISTÒRIA DE LA VALENTINA)
COMPANYIA ANNA ROCA
Diumenge 19 de gener, 17 h, Teatre Principal d’Olot
La ciència és el tema central d’aquest espectacle, que explica la història
de la Valentina: una noia inquieta amb un munt de preguntes i curiositats
que prova d’entendre el funcionament del nostre món. És el nou
espectacle de la Companyia Anna Roca, que es veu per primera vegada
aquest diumenge i que s’estrenarà oficialment el març a la mostra de
teatre d’Igualada.
Ho organitza: Companyia Anna Roca.
Preu: 7 euros.
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/quantica190120201700
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Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
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