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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 17 AL 23 DE GENER 

 

 
 
 

Xan Campos protagonitza el primer concert de Jazz Olot de la 
temporada! 
 
Dijous, nou LAP al Teatre amb Cos Gojós s’eleva lleuger. 
 
A la Biblioteca, dissabte es pot jugar a jocs de taula amb un 
dinamitzador. 

 
   

 

 

LLETRES – HORA DEL CONTE 
MAXIFUM TREU FUM 
A CÀRREC DE LOLA ARQUÉ 
Dimarts 18 de gener, 17.30 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Activitat gratuïta. Cal agafar una entrada. 
 
 
 

TEATRE – LAP 
COS GOJÓS S’ELEVA LLEUGER 
TALLER PLACER I VICENT ARLANDIS 
Dijous 20 de gener, 20 h, Teatre Principal d’Olot 
Una performance que desafia la gravetat 
La instal·lació visual és un element molt important en la proposta que 
utilitza l’aire, el gas i el plàstic que lluiten amb la gravetat, entesa com una 
força que ens afecta en tots els àmbits de la vida, que ens frena i que ens 
impedeix enlairar-nos. 
L’espectacle té el seu inici en el personatge de l’idiota i connecta amb tres 
qüestions físiques: el cos, el plaer i la lleugeresa. 
Preu: 10 euros 
 
 
 

ALTRES 
JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA 
AMB LA JUGANERA 
Dissabte 22 de gener, de 10 a 13 h, Biblioteca Marià Vayreda 
Matí de jocs en família. Una oportunitat per venir a conèixer i a provar un 
munt de jocs de taula a càrrec d’uns professionals del joc. 
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Activitat gratuïta. 
 
 
 

MÚSICA – JAZZ OLOT 
XAN CAMPOS TRIO 
REALISMO 
Dissabte 22 de gener, 20 h, Sala El Torín 
Jazz contemporani difícil d’etiquetar i en contínua ebullició. 
Xan Campos lidera des de fa més de quinze anys el seu projecte més 
personal, Xan Campos Trio, una proposta de jazz contemporani difícil 
d’etiquetar i en contínua ebullició. 
Realismo és el tercer treball de la banda després d’Orixe cero i Ectropia, 
reconeguts per la crítica i el públic per la seva originalitat i per aconseguir 
assentar les bases d’un estil propi més enllà d’aquest gènere musical. 
Amb aquest nou disc Xan Campos Trio es consoliden com una de les 
bandes gallegues més estables a l’avantguarda del nou jazz d’aquest 
segle. 
Preu: 10 euros anticipada, 12 euros a taquilla. 
 
 
 
 


