Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 28 DE JUNY AL 4 DE JULIOL
Dimecres, primer espectacle del circ a la plaça amb la Cia. Voël.
La Biblioteca Olot ofereix un quadern d’activitats per a infants de 9 a 12
anys i també un concurs per a infants i joves de 8 a 16 anys.

CIRC – CIRC A LA PLAÇA
CIA. VOËL
REDITUS
Dimecres 30 de juny, 19.30 h, Plaça de braus
Reditus és tornar a l’origen, un projecte que s’inspira en les llegendes i en
la cultura d’arrel del territori amb una mirada contemporània i amb el
llenguatge del circ.
“Algú em va dir que els record d’infància estan compostos
majoritàriament per relats ficticis. El nostre cervell no grava mecànicament
aquests records, sinó que crea una història explicada en primera persona.
En aquest record, que és el meu, es narren històries viscudes, històries
escoltades i històries somiades. És el que jo recordo i és el que tu
recordes d’aquells dies de festa als carrers de la meva infantesa.”
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar
l’aforament.

LLETRES
A L’ESTIU TOTA BIBLIO VIU
QUADERN D’ESTIU PER A INFANTS DE 9 A 12 ANYS
Del 23 de juny al 10 de setembre, Biblioteca Marià Vayreda
Els infants d’entre 9 i 12 anys poden anar a la biblioteca i demanar el
quadern d’estiu. Si resolen totes les activitats, tindran un obsequi. A més,
el 15 de setembre es farà el sorteig d’un lot de llibres entre tots els que
hagin completat l’activitat.
Activitat gratuïta

LLETRES
LLEGIR TÉ PREMI
CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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CONCURS PER A INFANTS I JOVES DE 8 A 16 ANYS
Del 28 de juny al 29 d’agost, Biblioteca Marià Vayreda
Aquest concurs consisteix a llegir llibres i a guanyar punts responent
preguntes sobre el que s’ha llegit. Com més títols llegits i respostes
encertades més punts se sumen al compte de l’infant.
Per participar-hi cal inscriure’s a www.llegirtepremi.cat. Després s’han de
triar les lectures entre les propostes que es troben a la plataforma de
l’eBiblioCat, el servei de préstec digital de les biblioteques públiques de
Catalunya, o a través de la seva xarxa de biblioteques públiques.
La participació és individual. Addicionalment, cada participant pot crear
un equip o unir-s’hi per accedir als premis d’equips. Hi ha premis per als
guanyadors de les diferents categories.
Activitat gratuïta

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

