Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 5 A L’11 D’OCTUBRE
Divendres, dissabte i diumenge, la companyia Trickster versiona el conte
de la Blancaneu, amb diverses sessions per a molt pocs espectadors.
Conversa amb l’artista Xavier de Torres per repassar la seva carrera al
projecte Trajectòries.
Dissabte, homenatge a Gabriel Alcalde, mort al 2019.
Últim espectacle del cicle Zona B: Cultura als Barris, aquest cop als Pisos
Garrotxa.

LLETRES – HORA DEL CONTE
LA MÀGIA DELS OCELLS DE LA GARROTXA
A CÀRREC D’AGRUPACIÓ NATURALISTA DE LA GARROTXA
Dilluns 5 d’octubre, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda
Accés gratuït. Cal descarregar-se l’entrada al web d’Olot Cultura.

TEATER
B.
TRICKSTER P.
Divendres 9 d’octubre, a partir de les 19 h, Teatre Principal d’Olot
Dissabte 10 d’octubre, a partir de les 18 h, Teatre Principal d’Olot
diumenge 11 d’octubre, a partir de les 17 h, Teatre Principal d’Olot
B. és el segon episodi d’una trilogia dedicada als contes de fades i ha
estat creat com una relectura de Blancaneu.
Els espectadors es mouen sols d’habitació en habitació: grans sales
abandonades, el bosc obscur, els llits vells dels nans. Un xerric, un
xiuxiueig. Guiats per les olors, els sons i els ambients lumínics són
convidats a explorar els aspectes més amagats, profunds i moderns de la
faula dels germans Grimm, i se’ls parla del pas a l’edat adulta, de la
recerca de la bellesa, de la riquesa i de la pobresa, i de la trobada amb la
mort.
Preu: 10 euros.

CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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ALTRES
HOMENATGE A GABRIEL ALCALDE
Dissabte 10 d’octubre, 12 h, Pati de l’Hospici.
Trobada de familiars, amics i companys de les diverses activitats,
professionals o no, en què Gabriel Alcalde va participar al llarg de la seva
vida, per recordar d’una manera alegre i festiva la seva figura amb
diverses vivències i anècdotes compartides.
A l’acte es podran escoltar algunes de les cançons dels anys setanta i
vuitanta que més li agradaven, des del rock més dur, passant pel punk,
fins a la música celta i més tradicional. També hi haurà música en directe i
es projectaran fotografies d’en Gabi, tal com l’anomenaven els seus amics
de manera afectuosa. Gabriel Alcalde va ser el fundador i primer director
del Museu Comarcal de la Garrotxa. Era una de les persones que més va
treballar i es va implicar en pro del patrimoni cultural, el treball associatiu i
la vida cultural de la ciutat d’Olot i la comarca. Ho organitza: Ajuntament
d’Olot
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada al web d’Olot Cultura.

XERRADES
TRAJECTÒRIES
CONVERSA AMB XAVIER DE TORRES
Dissabte 10 d’octubre, 18 h, Museu de la Garrotxa
Aquesta és la primera sessió del projecte “Trajectòries”, que tindrà com a
protagonista l’artista Xavier de Torres, que va exposar la seva obra —un
recull de pintures a l’oli que mantenien una unió intrínseca amb un gran
ventall d’escultures, majoritàriament en pedra basàltica de la Zona
Volcànica de la Garrotxa— al Museu de la Garrotxa des del 25 de gener
fins al 26 de juliol.
El projecte “Trajectòries” vol ser una anàlisi de les tasques professionals
dels artistes que es mantenen en actiu. Consistirà en unes xerrades de
periodicitat trimestral amb la intenció de crear un punt de trobada entre el
mateix col·lectiu d’artistes i la ciutadania així com contribuir a fer
comunitat entre els artistes i a establir un vincle més estret amb el Museu.
Activitat gratuïta. Cal reservar plaça a museu.garrotxa@olot.cat o al
972 27 11 66.

TEATRE – ZONA B: CULTURA ALS BARRIS
BYE BYE, CONFETTI
CIA. BALDUFA
Dissabte 10 d’octubre, 18 i 20 h, Pisos Garrotxa
CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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Tres pallassos ploren la mort del seu líder, Confetti. El buit que els ha
deixat sembla absolut, però un cop superen el dol comencen els tràfecs
per cercar-li un substitut. Una peça amb humor i amor, a parts iguals, però,
sobretot, amb sorpresa i estupefacció, en un espai on públic i actors
respiren les mateixes emocions.
Aquest espectacle forma part del projecte Zona B. Cultura als barris, fruit
dels pressupostos participatius realitzats entre els veïns de la zona oest
d’Olot.
Activitat gratuïta. No cal reservar plaça. Es farà un registre dels
assistents a l’entrada.

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

