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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 12 A 18 DE JULIOL 

 

 
 
 

Dimarts, taller d’àlbums il·lustrats a la Biblioteca Marià Vayreda. 
 
Dimecres, tercer espectacle del circ a la plaça amb la companyia Skäl. 
 
Diumenge, comença la Música al Parc. 

 
   

 

 
LLETRES 
TALLER: ELS ÀLBUMS IL·LUSTRATS. UN VIATGE PER LLETRES, 
IL·LUSTRACIONS I LLIBRES 
AMB KARO KUNDE 
Dimarts 13 de juliol, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Un taller amb família per descobrir de manera lúdica les sorpreses i les 
picades d’ullet que contenen els àlbums il·lustrats.  
L’àlbum il·lustrat és més que un conte. És un petit museu d’art que cadascú 
de nosaltres pot tenir a les prestatgeries. És un viatge a través de 
narratives visuals que porta a les profunditats del llibre. És una obertura a 
mil mons, experiències, sensacions i sentiments. 
Ho organitza: Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 
Edat recomanada: a partir de 3 anys 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
CIRC – CIRC A LA PLAÇA 
VOLEM VOLAR 
SKÄL 
Dimecres 14 de juliol, 19.30 h, Plaça de braus 
Espectacle còmic i poètic que fusiona la música brasilera amb el flamenc i 
fa picades d’ullet constants al circ tradicional utilitzant un dels aparells 
clàssics i més espectaculars: el trapezi gran volant. El gran volant és una 
de les disciplines de circ més antigues i tradicionalment realitzada per 
famílies de trapezistes i portadors.  
Les experiències dels mateixos artistes s’expliquen amb comicitat i amb 
salts a gran alçada, i fan possible l’impossible! 
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Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 
EXPOSICIONS 
NAUFRAGIS 
PEP BUSQUET 
Del 15 de juliol al 15 d’agost, Sala 15 
La fotografia de Pep Busquet ens acosta a la sensació de pèrdua que la 
pandèmia ha fet visible, qüestionant la viabilitat del nostre sistema de 
vida. Uns textos i una fotografia oberta, entesos com eines de 
comunicació poètica. 
Inauguració: dijous 15 de juliol, 19.30 h, Sala 15 
Entrada gratuïta 
 
 
MÚSICA – MÚSICA AL PARC 
CAT KLEMZER TRIO 
Diumenge 18 de juliol, 18.30 h, Parc Nou 
Cat Klezmer Trio ens proposa fer Una volta al món en 80 minuts, un 
espectacle íntim i explosiu que recorre algunes de les cançons més 
representatives de la música Klezmer, amb una formació típica de l’estil: 
clarinet-guitarra-contrabaix. Com si es tractés d’un petit viatge, també 
podrem escoltar sonoritats d’altres músiques: sambes xoro brasileres, 
tangos del Riu de la Plata, sardanes catalanes o lamentacions gitanes. 
Activitat gratuïta. Cal descarregar-se una entrada per controlar 
l’aforament. 
 
 


