Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 27 DE GENER AL 2 DE FEBRER
Com menja un caníbal, divendres al Teatre Principal d’Olot.
Dissabte, Olot s’omple de folk amb el Garrotxinàrius.
Els grans interrogants de la ciència experimenten divendres amb
l’electricitat.
Hora del Conte a la Biblioteca Marià Vayreda aquest dimarts.
Us recordem que el dijous 30 de gener tots els equipaments d’Olot
Cultura estaran tancats amb motiu de Sant Palimpsest, la festa patronal.

LLETRES – HORA DEL CONTE
EN NYAM, NYAM, MENJALLUNES
A CÀRREC DE DOLORS ARQUÉ
Dimarts 28 de gener, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda
Activitat gratuïta.

XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA
QUÈ EN SABEM, DE L’ELECTRICITAT?
A CÀRREC D’ADOLF CORTEL ORTUÑO
Divendres 31 de gener, 19 h, Casal Marià
Es faran una colla d’experiments divertits i participatius, alguns dels quals
d’una manera semblant a com es duien a terme al segle XVIII, i d’altres
amb estris i aparells moderns. L’objectiu és facilitar la comprensió dels
fenòmens elèctrics que ens envolten.
Ho organitzen: SIGMA i Institut de Cultura d’Olot
Activitat gratuïta.

TEATRE
COM MENJA UN CANÍBAL
LA VIRGUERIA
Divendres 31 de gener, 21 h, Teatre Principal d’Olot
CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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Un espectacle amb deu artistes sobre l’escenari per explicar la història
d’aquells a qui el sistema deixa de banda per no ser productius dins les
regles del capitalisme. Un mirall entre l’abans i l’ara que, a través de la
poesia visual, el circ, la paraula i el moviment, ens farà parlar sobre el que
ens defineix com a espècie, sobre el que ens fa humans i sobre la
solidaritat i la seva distància de la beneficència o la caritat.
Preu: 18, 14, 10 i 6 euros.
Venda d’entrades:
https://olotcultura.koobin.cat/commenjauncanibal310120202100

EXPOSICIONS
REALISME(S) A CATALUNYA (1917-1936). DEL PICASSO CLÀSSIC AL DALÍ
SURREALISTA
De l’1 de febrer al 31 de maig, Sala Oberta
Inauguració: dissabte 1 de febrer, a les 12 h,
Obres de Picasso i Dalí es presenten en aquesta exposició, juntament amb
peces d’altres artistes com Joaquim Sunyer, Alfred Sisquella, Josep de
Togores, Ángeles Santos o Joan Miró, per mostrar fins a quin punt el
context europeu d’entreguerres va marcar els artistes catalans i la seva
obra. Es posa en relleu el retorn al realisme i al classicisme, que va marcar
el context artístic i europeu, i reflecteix com es va manifestar en els
artistes catalans.
Entrada gratuïta.

MÚSICA
FESTIVAL INTERNACIONAL GARROTXINÀRIUS 2020
LES VIOLINES I BAL O’GADJO
Dissabte 1 de febrer, tarda i vespre
La setena edició del Garrotxinàrius estarà dedicada a la música i la dansa
folk, i comptarà, com cada any, amb la participació d’un grup català i un
d’internacional. Hi haurà tallers a la tarda, a les 16 i a les 18 h, en els quals
s’ensenyaran danses tradicionals, i a les 22 h tindrà lloc un ball-concert.
Ho organitza: Ofolk
Preus:
Paquet de 2 tallers: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del
concert. Socis Ofolk: 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla.
Ball-concert: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla el dia del concert.
Socis Ofolk: 8 euros anticipada, 10 euros a taquilla
Venda d’entrades: https://olotcultura.koobin.cat/dioptria250120202000

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

