Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 14 AL 20 DE DESEMBRE
La Producció Nacional de Circ arriba aquest cap de setmana a Olot amb
l’espectacle Estat d’Emergència. Dijous, es podrà veure un tastet del
muntatge en un assaig obert.
Divendres, Marco Mezquida tanca el cicle de Jazz Olot d’aquest 2020
amb un concert a la sala El Torín.
Aquesta setmana també s’han programat tallers de Nadal per a tota la
família i Els grans interrogants de la ciència presenten els treballs
guanyadors dels Premis Jordi Pujiula.

CIRC
ASSAIG OBERT DE LA PRODUCCIÓ NACIONAL DE CIRC
Dijous 17 de desembre, 18 h, Teatre Principal d’Olot
Alguns dels intèrprets oferiran un assaig obert amb algunes de les
tècniques de l’espectacle Estat d’Emergència al Teatre Principal d’Olot. A
més, oferiran una petita introducció al circ contemporani. Serà una bona
oportunitat de veure un tast de la funció per a totes aquelles persones
que el dissabte, amb el confinament municipal de cap de setmana, no
poden venir a Olot.
En sortir de l’assaig es podrà col·laborar amb La Coordinadora, que
agrupa les diferents associacions que treballen amb col·lectius de
diversitat funcional de la Garrotxa, a través d’una taquilla inversa.
Ho organitzen: Institut de Cultura i La Coordinadora
Preu: Taquilla inversa. Cal descarregar-se una entrada gratuïta per
controlar l’aforament.

XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS GUANYADORS DELS PREMIS JORDI
PUJIULA
Divendres 18 de desembre, 19 h, Casal Marià
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada gratuïta per controlar
l’aforament.
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L’acte es podrà seguir també en streaming a través del canal de
Youtube del PEHOC.

MÚSICA – JAZZ OLOT
MARCO MEZQUIDA
TALISMÁN
Divendres 18 de desembre, 20 h, sala El Torín
Talismán, el nou treball de Marco Mezquida, exhibeix una forta influència
de la música tradicional de la península Ibèrica, encara que també hi ha
sons mediterranis, aires turcs, zamba argentina, música contemporània
sobre melodies líriques i ritmes urbans que travessen passatges serens.
Mezquida s’acompanya del violoncel·lista cubà Martín Meléndez i del
percussionista català Aleix Tobias.
Preu: 10 euros entrades anticipades, 12 euros a taquilla.

ALTRES
TALLER DE NADAL: ORNAMENTS AMB CERÀMICA FREDA
A CÀRREC DE MERCÈ BENAVENT – LA PICAFLOR CREATIVA
Dissabte 18 de desembre, 10 i 12 h, Sala d’actes de l’Hospici
Amb ingredients tan comuns com la farina de blat de moro o la crema
hidratant és possible crear ornaments d’una manera original i
personalitzada. A més, la ceràmica freda és molt agradable i fàcil de
manipular i no necessita anar al forn per assecar-se.
Mercè Benavent, de la Picaflor Creativa, conduirà aquest taller.
Es faran dues sessions d’aquest taller. Els nens han d’anar acompanyats
d’un adult.
Edat recomanada: a partir de 6 anys.
Activitat gratuïta. Per assistir-hi, cal reservar lloc al 972 26 67 91 o a
museusants@olot.cat.

CIRC
ESTAT D’EMERGÈNCIA
PRODUCCIÓ NACIONAL DE CIRC
Dissabte 19 de desembre, 19 h, Teatre Principal d’Olot
Una producció que estava pensada per mostrar-nos mitjançant el circ
com veuen el món i com s’enfronten als problemes d’un planeta a punt
de col·lapse els joves artistes d’avui ha acabat creant-se. I ho ha fet en
plena emergència sanitària.
Com ha influït en l’espectacle la situació i el confinament durant el qual ha
estat creat en bona part? Ho veureu en una proposta amb una
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escenografia minimalista complementada amb l’ús del vídeo i un
tractament gairebé documental que serveix per retratar el circ d’avui,
però, especialment, el circ del futur.
Preu: 12 euros. Menors de 12 anys, 8 euros

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

