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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 3 AL 9 DE FEBRER 

 

 
 
 

Dijous, la Tena presentarà el Sismògraf en un berenar a la Carbonera i tot 
seguit veurem un espectacle de dansa al Teatre Principal d’Olot. 
 
Nou concert de Jazz Olot, divendres a la sala El Torín.  
 
Dissabte, Xavier de Torres oferirà una visita guiada a l’exposició de la 
Sala Oberta 2. 
 

   
 

 
MÚSICA – AL PRIMER PIS 
CONCERTO A TEMPO D’UMORE 
ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ 
Dimecres 5 de febrer, 10.30 i 12.30 h, Teatre Principal d’Olot 
Un concert per anar a riure i a passar-s’ho molt bé. Dotze músics i un 
director d’orquestra que ballen, canten, s’enfaden, riuen… baixen de 
l’escenari i interactuen amb el públic, mentre sona música de primera 
qualitat. Un premiat muntatge còmic i musical que s’ha vist en diversos 
països europeus més de 200 vegades. 
Mentre la platea s’omple d’escolars, el primer pis s’obre als majors de 65 
anys perquè gaudeixin de l’espectacle. 
Preu: 3 euros (majors de 65 anys). 
 
 
DANSA – SISMÒGRAF 2020 
BERENAR DE PRESENTACIÓ DEL SISMÒGRAF 
Dijous 6 de febrer, 19 h, La Carbonera 
La directora artística del Sismògraf, Tena Busquets, presentarà la 
programació del 2020 d’aquest festival de dansa, que se celebrarà del 23 
al 26 d’abril a Olot. Es farà un berenar i hi haurà un torn obert de 
preguntes. A partir d’aquest moment ja es podrà consultar gran part dels 
espectacles al web www.sismografolot.cat. 
Activitat gratuïta. 
 
 
DANSA – RÈPLICA DEL SISMÒGRAF / LAP 
A NATION IS BORN IN ME 
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SOREN EVINSON 
Dijous 6 de febrer, 21 h, Teatre Principal d’Olot 
A la llum del ressorgiment i l’enfortiment progressiu dels moviments 
nacionalistes i identitaris a tot Europa al segle XXI, A nation is born in me 
extreu dinàmiques que operen en aquests moviments i els combina amb 
polítiques d’identitat, cultura mediàtica i cultura esportiva, provocant una 
estranya proximitat entre aquestes estètiques aparentment contràries. A 
través de les diferents presentacions del cos que es produeixen en 
aquestes trobades, l’espectacle funciona com una investigació formal 
d’aquestes dinàmiques de cultura de masses aparentment 
desconnectades. 
Preu: 10 euros. 
Venda d’entrades: 
https://olotcultura.koobin.cat/anationisborn060220202100 
 
 
ALTRES 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “XAVIER DE TORRES. CREAR ÉS RESPIRAR” 
A CÀRREC DE L’ARTISTA 
Dissabte 8 de febrer, 12 h, Sala Oberta 2 
Aquesta exposició de Xavier de Torres (Barcelona, 1956) recull pintures a 
l’oli de diverses col·leccions realitzades al seu estudi-taller del Parc Natural 
del Cabo de Gata, on ha treballat des del 1981. Les pintures mantenen una 
unió intrínseca amb una extensa obra en escultura, majoritàriament en 
pedra basàltica de la Zona Volcànica de la Garrotxa, on resideix des del 
2000. 
Activitat gratuïta. 
 
 
MÚSICA – JAZZ OLOT 
SUMRRÁ 
6 MULLERES 
Divendres 7 de febrer, 22 h, Sala El Torín 
Sens dubte aquest trio de Galícia és un dels més interessants de l’escena 
jazzística de l’Estat, el qual ha construït una proposta molt sòlida amb una 
música única, original, creativa i, sobretot, amb molta llibertat 
d’improvisació. Als seus concerts mostren un so realment propi i 
característic, ple de força i drama, i acompanyat de grans dosis de 
tècnica, lirisme, swing i humor. Amb el seu nou i sisè àlbum, 6 Mulleres, 
Sumrrá rendeix tribut a sis dones poderoses que van ser, i segueixen 
essent, font d’inspiració per la lluita per un futur millor per a tota la 
humanitat: Frida Kahlo, Rosa Parks, Rosalía de Castro, Qiu Jin, Malala 
Yousafzai i Nawal El Saadawi. 

https://olotcultura.koobin.cat/anationisborn060220202100
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Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla. Estudiants de música, 3 
euros. 
Venda d’entrades: 
https://olotcultura.koobin.cat/jazzolotsumrra070220202200 
 

https://olotcultura.koobin.cat/jazzolotsumrra070220202200

