Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 15 AL 21 DE NOVEMBRE
Presentació de dos llibres a la Biblioteca Marià Vayreda.
Els grans interrogants de la ciència es fixen amb la física de la música.
Xerrades complementàries, dissabte, a les exposicions de la Sala Oberta
i la Sala Oberta 2.
Cap de setmana del festival El Petit, dirigit a infants de 0 a 5 anys.

LLETRES
EL PAÍS DE LES AIGÜES TRANQUIL·LES
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE I TALLER
Dilluns 15 de novembre, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda
L’autora presentarà la seva novel·la El país de les aigües tranquil·les i
oferirà un taller en família d’experimentació sensorial a través de diversos
materials amb la intenció que el públic assistent es pugui fer una idea
aproximada del que senten les persones altament sensibles i de tot el que
els passa.
A la novel·la es plantegen una sèrie de situacions que viurà una nena de
vuit anys que és altament sensible. El fet de presentar aquest tret en la
seva personalitat fa que tingui característiques que la diferencien de la
resta de les seves amigues.
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada.
LLETRES
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘LA SÍNDROME DEL DR. STRANGELOVE’
JOSÉ A. DONAIRE I MEIUS FERRÉS
Dijous 18 de novembre, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda
Un recull de contes a l’altura de la millor tradició contista de la nostra
literatura. Un filòsof vigorèxic, un traductor atrapat a la cabina, un agent
funerari que visita furtivament els hospitals o uns siamesos sobrevinguts
són alguns dels personatges que interpreten La síndrome del Dr.
Strangelove. Aquest recull de contes és un joc de miralls que dilueix els
límits entre la realitat i la ficció, on els protagonistes vaguen per un
escenari de l’absurd a la recerca d’una identitat perduda.
La presentació anirà a càrrec de l’autor i la filòloga olotina Meius Ferrés.
CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada.
XERRADES – ELS GRANS INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA
PODEM GAUDIR MÉS DE LA MÚSICA A PARTIR DE LA FÍSICA?
UNA PASSEJADA PER LA FÍSICA DE LA MÚSICA, DE PITÀGORES ALS BEATLES
Divendres 19 de novembre, 19 h, sala El Torín
Un concert de rock, un solo de jazz, el cor vibrant d’una òpera, la
delicadesa d’un quartet de corda, el so entranyable dels instruments
tradicionals… La música ens transporta a un món de sensacions, però és
més que tot això. Per què hi ha sons que sonen bé i resulten musicals? Per
què d’altres sonen malament i fan soroll? Per què som capaços, des de
petits, de distingir el so dels diferents instruments? Què són les notes? I les
escales? Quina és la millor música que es pot fer? És aquella que sona
més bé, la que és més consonant? La física i les matemàtiques ens donen
les claus per respondre aquestes preguntes i, sobretot, per entendre,
sentir i gaudir encara més de l’apassionant art de la música.
Una passejada per la física de la música, de Pitàgores als Beatles, a càrrec
del físic Àlvar Sánchez.
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada
XERRADES
TRAJECTÒRIES
ADRIÀ GAMERO CASELLAS I ALÍCIA VOGEL
Dissabte 20 de novembre, 18 h, Sala Oberta 2
Conversa amb els artistes Adrià Gamero Casellas i Alícia Vogel,
responsables de l’exposició “A land is a land is a land is a land”, que
repassaran la seva trajectòria. El també artista Job Ramos conduirà el
diàleg.
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada
XERRADES
TAULA RODONA: QUAN EN GAMPER I EL FC BARCELONA VAN VENIR A
OLOT
AMB JOSEP BOBÉ, ENRIC CALPENA I MARGARIDA CASACUBERTA
Dissabte 20 de novembre, 19 h, Sala El Torín
Activitat complementària a l’exposició “Olot. Cent anys d’un club de
futbol”.
Ho organitzen: Arxiu Comarcal de la Garrotxa i Museu de la Garrotxa.
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada
DANSA
EL PETIT
FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES PER A INFANTS DE 0 A 5 ANYS
CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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Del 10 al 21 de novembre, Teatre Principal d’Olot
Torna ElPetit, el festival pensat especialment per a infants de 0 a 5 anys.
Des de divendres fins diumenge, el Teatre Principal d’Olot s’omplirà de
propostes dirigides als espectadors més joves com són els espectacles
Bestiaire végétal, del Colectivo Terrón; Natanam, de DA.TE Danza; el taller
de fibres vegetals a càrrec del Colectivo Terrón i el taller sobre el joc i la
creativitat constant, a càrrec de DA.TE. Danza.

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

