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AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT  
DEL 4 AL 10 DE JULIOL 

 

 
 
 

Dimecres, comença el circ a la plaça amb Volov.  
 
Dijous, nova rèplica del Sismògraf: un espectacle que és una caminada 
nocturna des que es pon el sol fins a l’alba. 

   
 

 

CIRC – CIRC A LA PLAÇA 
VOLOV 
COL·LECTIU TQM 
Dimecres 6 de juliol, 19.30 h, plaça de braus 
Una metàfora del viatge emocional de la vida 
Un vaixell en constant moviment i que es trasllada d’un paisatge a l’altre 
per mar, per aire i, fins i tot, per la sorra del desert. El rumb no està traçat i 
tampoc importa què els espera més enllà perquè són guiats per la 
música, el vent, els insectes, les tremolors, la quietud i l’acció. L’ara és ara i 
el present només és d’ells mateixos, i per això busquen altres mons i altres 
maneres de fer. 
Aquest és un viatge que ens portarà a descobrir nous territoris i espais. 
Activitat gratuïta. Entrada lliure. 
 
 
DANSA – SISMÒGRAF OLOT 
ATTRAVERSO LA NOTTE 
MARSALA 
Dijous 7 de juliol, de 20 a 05.30 h, sortida des de La Carbonera 
El col·lectiu artístic Marsala (Itàlia) ens proposa un projecte d’exploració 
sensorial i artística a través d’una caminada nocturna. Des que es pon el 
sol fins a l’alba, el públic participarà d’un laboratori centrat en la pràctica 
de caminar, donant peu a reflexions individuals i col·lectives sobre la 
relació espai-nit-passeig. Attraverso la notte vol posar consciència en el 
fet d’habitar la nit en grup com a antídot al distanciament social i la 
normativitat que regeix la vida diürna. 
Al llarg de l’experiència, el públic tindrà l’oportunitat de topar-se amb 
diverses disciplines: l’antropologia urbana i visual, la sociologia, la 
geografia humana, la cartografia o el periodisme, que alhora 
s’entrellaçaran amb llenguatges artístics diversos. El resultat final pot ser 
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una instal·lació multimèdia, una campanya de rètols de carrer, un vídeo-
collage, un paisatge sonor, un fanzine autoproduït. 
Preu: 6 euros. 
 
 


