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LLEGENDA

NORMATIVA PROGRAMACIÓ CULTURAL

GENER

AGENDA

EXPOSICIÓ EL PAÍS DELS REIS 
  

Del 12 al 29 de gener   

CONFERÈNCIA - 
CICLE D’EGIPTE 

EGIPTOMANIA A L’EDAT 
MITJANA     

Dimecres, 4 de gener a 
les 19 h
 

AUDICIONS 
COMENTADES
 

BEETHOVEN I EL PIANO    Dimarts, 31 de gener a 
les 19 h

VIU LA MÚSICA 

 
 

BOXETS  

   

Divendres, 13 de gener 
a les 20 h

CONFERÈNCIA   COM ESCOLTEM LA 
MÚSICA

Dimarts, 17 de gener a 
les 19 h 

VIU LA MÚSICA
 

ENCANT DE DONES 

  

Dijous, 26 de gener a 
les 19 h

TEATRE D’APROP
 

IL•LUMINATS
 

  

Divendres, 20 de gener 
a les 20 h
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FEBRER 

EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA 

EL CAMÍ MÉS CURT
                
  

Del 2 al 24 febrer   

CONFERÈNCIA - CICLE 
D’EGIPTE

LES PARAULES DIVINES 

       

Dimecres, 1 de febrer a 
les 19 h

VIU LA MÚSICA PETER FIELDS Divendres, 10 de febrer 
a les 20 h

CONFERÈNCIA  MÚSICA I LLENGUATGE Dimarts, 14 de febrer a 
les 19 h

TEATRE D’APROP 
  

DRAMABURG 
 

Divendres, 17 de febrer 
a les 20 h

AUDICIONS 
COMENTADES 

BEETHOVEN I EL 
CONCERT

 

Dimarts, 21 de febrer a 
les 19 h

VIU LA MÚSICA  
  

LES MADEMOICELLI 

  

Dijous, 23 de febrer a 
les 19 h
 

CARNESTOLTES A LA 
PLAÇA
  

PANATTONE BROTHERS 

 

Divendres, 24 de febrer 
a les 17.30 h

AGENDA

TEATRE D’APROP LA CASA DE 
BERNARDA ALBA  
  

Divendres, 3 de febrer a 
les 20 h
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CONFERÈNCIA 
  

PERQUÈ LA MUSICA 
ENS DONA PLAER? 

Dimarts, 14 de març a 
les 19 h

MARÇ 

EXPOSICIÓ MAR OBERT 
               
  

Del 3 al 30 de març  

ESPECTACLE FAMILIAR 

 

SIMPLIFICATS 

       

Divendres, 3 de març a 
les 17.30 h

DIA INTERNACIONAL DE 
LA DONA

SOLO VEUS Dimecres, 8 de març a 
les 19 h

TEATRE D’APROP DONA 
MULTIDISCIPLINAR 

  

Divendres, 10 de març 
a les 19 h

VIU LA MÚSICA – 
CLASSE OBERTA   

NACHO BELLIDO 

  

Dijous, 16 de març a 
les 19 h

VIU LA MÚSICA – 
CLASSE OBERTA    

MADISOUND  
  

Divendres, 17 de març 
a les 18 h
 

POESIA 
 
  

POESIA VERSANT 
SOBRE LA POESIA  

Dimarts, 21 de març a 
les 19 h

VIU LA MÚSICA - 
CONCERT SOLIDARI  
 
  

CORAL BACTUA GOSPEL 

 

Divendres, 24 de març 
a les 20 h

AUDICIONS 
COMENTADES 
 
  

BEETHOVEN I EL 
QUARTET

Dimarts, 28 de març a 
les 19 h

VIU LA MÚSICA 
 
  

PAISAJES SONOROS

 

Dijous, 30 de març a 
les 19 h

AGENDA
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EL PAÍS DELS REIS 
El País (Than) Dels Reis (Rajas)  

DEL 12 AL 29 DE GENER
Un Projecte fotogràfic de: @barxelo Intstagramer
Vestíbul i primera planta

Rajasthan té un ric patrimoni arquitectònic i cultural que 
el converteix en un dels destins turístics més importants 
i populars de tot l’índia. Terra fronterera, cruïlla de carava-
nes comercials i porta de l’Índia. Grans fortaleses i antics 
palaus, rodejats de la màgia dels somriures del seu poble 
de viva tradició.  

EL CAMÍ MÉS CURT

DEL  2 AL 24 FEBRER
Un projecte fotogràfic de: Joaquim Pisa

Durant uns anys vaig madurar un projecte de viatge de 
volta al món, que finalment vaig poder dur a terme entre 
setembre i octubre de 2007. El viatge va durar 31 dies i va 
tenir les següents etapes: Ciutat de Mèxic,  Santiago de 
Chile, Illa de Pasqua, Tahití Sidney, Manila, Hong Kong i 
Amsterdam. En total, més de 50.000 km recorreguts i onze 

EXPOSICIONS
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EXPOSICIONS
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vols d’avió. L’etapa més emotiva va ser la estància a Mani-
la, on vaig poder conèixer directament els indrets on 110 
anys enrere, va ser-hi el meu besavi Donato Navarro Mai-
ral durant el temps en que va servir com a soldat a Filipi-
nes, entre 1897 i la seva repatriació al 1900.

“El camino más corto para encontrarse uno a sí 
mismo da la vuelta al mundo”   Manuel Leguineche

MAR OVERT
 

DEL 3 AL 30 DE MARÇ 
Exposició de marines
Projecte dels: artistes del Taller d’art Domingo Umbert

L’Espai artístic Domingo Umbert és un niu d’artistes i crea-
dors de totes les edats, ubicats a les golfes del centre pa-
rroquial i casal Calassanç. (El nom del grup, és un sentit 
homenatge al Mestre Artesà, de gegants i capgrossos que 
treballà a les golfes des dels anys 80). En aquesta ocasió, 
el col•lectiu donarà a conèixer la seva visió sobre la llum, 
el moviment i les tonalitats del mar. Una bona excusa per 
seguir fent amb passió allò que els mou, dibuixar, pintar en 
qualsevol estil i tècnica. 
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VIU LA MÚSICA

VIU LA MÚSCA 

BOXETS    
TI

DIVENDRES, 13 DE GENER
A les 20 h
Entrada lliure amb taquilla inversa i aforament limitat 

Boxets és un grup de rock cantat en català, format l’any 
1995 a Terrassa i amb una llarga trajectòria en el panorama 
musical del nostre país. En les cançons, trobem harmonies 
vocals treballades, una base rítmica sòlida, guitarres molt 
presents i el so de l’harmònica tan característica del grup. 
Actualment, la banda està a punt de presentar el seu quart 
disc, el primer en format acústic, que significa l’inici d’un 
nou cicle per Boxets ja que recentment, han incorporat un 
nou cantant i un nou bateria. Aquest format acústic en di-
recte, permet veure uns Boxets més intimistes i un con-
tacte encara més proper amb la gent però, sense perdre 
l’essència i l’energia de la seva música.
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VIU LA MÚSICA

ENCANTS DE DONES     
TI

DIJOUS, 26 DE GENER
A les 19 h
Entrada lliure amb taquilla inversa i aforament limitat 

Un espectacle en el que queda reflectit la vida d’unes do-
nes reals, impregnades i immerses en papers de dones de 
Sarsuela. Estima, amistat, generositat, passió, gelosia, dis-
tancia, prudència, rivalitat, etc., tot de sentiments a flor de 
pell, fruit del pas de temps i del camí que cada una ha fet.

Intèrprets: Marta Arbonés, soprano; Rosa Maria Campa-
sol, mezzosoprano i Viviana Salici, piano.

PETER FIELDS     
TI

DIVENDRES, 10 DE FEBRER 
A les 20 h
Entrada lliure amb taquilla inversa i aforament limitat 

Peter Fields, neix amb la finalitat d’interpretar un repertori 
de música original inspirat en diferents arrels del folklore 
d’Amèrica del Nord. Format pels guitarristes Enric Peinado 
i Jordi Bastida, el bateria Jose Benítez i el líder i composi-
tor, Pedro Campos al contrabaix, interpretaran un canço-
ner original que emana del blues, del gospel, del country 
i de la cançó popular nord- americana. El repertori està 
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VIU LA MÚSICA

basat en diferents paisatges que donen la benvinguda a 
un menut i íntim univers poètic western: desèrtic, espaiós, 
intrigant i replet de cançons i historietes.

Intèrprets: Pedro Campos, contrabaix i composicions; En-
ric Peinado, guitarra elèctrica;  Jordi Bastida, guitarra elèc-
trica i Jose Benítez, bateria.

LES MADEMOICELLI     
El gran tango

TI
DIJOUS, 23 DE FEBRER 
A les 19 h
Entrada lliure amb taquilla inversa i aforament limitat 

Les Mademoicelli és un quartet de violoncels amb una 
trajectòria consolidada dins l’àmbit de la interpretació i la 
pedagogia, format el 2015 per quatre dones unides per la 
voluntat de gaudir i crear espectacles i concerts multidisci-
plinaris que apropin la música a un ampli sector de públic 
d’una manera lúdica. La proposta que ens proposen la de-
fineixen amb una cita del mestre argenti Astor Piazzolla: 
“Soy hombre de tango. Mi música hace pensar: a los que 
aman el tango y a los que quieren la buena música.” 

Intèrprets: Andrea Amador, violoncel; Anna Costa, violon-
cel; Laia Puig, violoncel i Amaia Ruano, violoncel.
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SOLO VEUS      
Commemoració del Dia Internacional de la Dona

G
DIMECRES, 8 DE MARÇ
A les 19 h
Entrada lliure i aforament limitat 

Solo veus gira al voltant dels sentiments expressats amb 
la veu, la màgia de les paraules i el poder de la música. El 
dubte, la por, la paciència, la complicitat, l’amor, el desig, 
somniar, etc., són estats de presència d’aquest puzle que 
conformen el nostre ésser. Els poemes dels grans de la 
literatura, com Montserrat Abelló, Mercè Rodoreda, Joan 
Vinyoli, Maria Mercè Marçal, Oriol Izquierdo, Josep Mª de 
Sagarra, Fernando Pessoa, Mossén Cinto Verdaguer, Jai-
me Gil de Biedma, etc.,  creació pròpia i temes populars 
donen peu a aquest espectacle.

Veu i efectes electrònics: Mariona Sagarra 
Amb projeccions de pintures de: Perico Pastor

VIU LA MÚSICA
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VIU LA MÚSICA

CORAL BACTUA GOSPEL    
Concert solidari  

TI
DIVENDRES, 24 DE MARÇ
A les 20 h
Entrada lliure amb taquilla inversa i aforament limitat 

El concert dedicarà les aportacions de l’entrada per 
l’activitat de BACuinetes de Navas. On cada setmana 
es cuinen 3 àpats per a un grup d’avis i àvies del barri en 
situació de vulnerabilitat. BACTUA és un grup de Gospel 
que forma part del projecte solidari Barcelona Actua (www.
barcelonactua.org). Un grup que ofereix actuacions per a 
complementar les diferents activitats que es desenvolupen 
a BarcelonActua i també qualsevol altra actuació solidària.  
Gaudim doncs del gospel, de la seva força i sensibilitat 
amb un repertori ple de vida, ritme i també, espiritualitat 
amb els clàssics del gènere. (Let the Sunshine in, Down by 
the River Side, Oh Happy Day, etc). 
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TANGRAM DÚO    
“PAISAJES SONOROS”

TI
DIJOUS, 30 DE MARÇ
A les 19 h
Entrada lliure amb taquilla inversa i aforament limitat 

Desprès d’una intensa etapa com ha solistes i en diferents 
formacions camerístiques, els joves intèrprets, Iván Cuen-
ca i Adrian Paris decidiren col•laborar conjuntament amb 
l’objectiu de realitzar nous camins i endinsar-se en nous 
llenguatges per difondre la música per saxofon. El seu re-
pertori es basa en obres originals per a dit instrument i 
de transcripcions que abasten des del Barroc a l’actualitat. 
Els projecte que ens presentaran “Paisajes sonoros” inter-
pretaran peces d’alguns dels mes importants compositors 
de la història de la música així com, noves avantguardes 
sense oblidar el passat, construint així una nova estètica 
sonora. 

VIU LA MÚSICA
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TEATRE D’APROP

IL•LUMINATS      
TI

DIVENDRES, 20 DE GENER 
A les 20 h
Entrada lliure amb taquilla inversa i aforament limitat 

Sis amics es reuneixen en un sopar per trobar-se a ells 
mateixos, per ser més conscients i descobrir el que real-
ment són (la seva essència), més enllà dels seus egos i 
creences. Un dels amics proposa viure plenament el mo-
ment present d’una manera fresca i espontània, responent 
a la vida des del propi ésser. Durant el sopar esdevenen 
situacions insòlites, ridícules i fora de lloc que permeten, 
a tots ells, treballar aspectes de les seves pròpies vides 
que els han portat a viure amb pors, amb limitacions i amb 
culpabilitat. “Il•luminats” és un espectacle que convida els 
espectadors a reflexionar sobre la solitud, la incomunica-
ció familiar, la parella, el seny, el sexe, etc. en clau d’humor 
blanc, molt blanc... i àcid.

Text: Sara Samper i Carme Vilar 
Direcció: Antonio Masegosa 
Companyies: Frec a frec i Sensedrama teatre
Intèrprets: Beti Español, Francesc Ollé, Carme Vilar, Joan 
Monells, Sílvia Molins i Albert Vilar 
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LA CASA DE BERNARDA ALBA  
Adaptació i direcció de Cristina Lügstenmann de l’obra 
de Federico García Lorca.

TI
DIVENDRES, 3 DE FEBRER
A les 20 h 
Entrada lliure amb taquilla inversa i aforament limitat 

Bernarda Alba, les seves cinc filles i la seva criada Pon-
cia, conviuen en l’ambient asfixiant d’una casa de  poble a  
l’Andalusia dels anys 30. La repressió, les frustracions i els 
anhels d’un món femení que viu subjugat sota la figura de 
Bernarda Alba i sobre el que es desencadenarà una terri-
ble tempesta. Un retrat de l’Espanya profunda de principis 
del segle XX, caracteritzada per una societat tradicional 
i violenta, a on el paper de la dona quedava relegat a un 
segon pla.

Actrius: Cristina Comadran, Sacramento Carayol, Esther 
García,  Lídia Padrós, Cristina Pérez,  Marta Puchal i Mò-
nica Rius. 
Companyia: Las Albas
Durada: 50 minuts
Espectacle: en castellà
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TEATRE D’APROP

DRAMABURG      
G

DIVENDRES, 17 DE FEBRER
A les 20 h
Entrada lliure i aforament limitat

Un jove periodista es capbussa dins les entranyes de 
l’esdeveniment més glamurós de l’any. Retransmetent en 
directe per a tot el món, vol, amb una única pregunta, des-
pullar l’estrella principal de l’espectacle, deixant en evidèn-
cia la seva superficialitat i inconsciència. Però la gala con-
vertirà la puresa del periodista en part de l’espectacle, la 
corromprà i la utilitzarà per mantenir l’audiència al màxim 
fins a un final explosiu. És una reflexió sobre la civilitza-
ció de l’espectacle. Sobre com convertim en producte tot 
allò que queda pur i natural en nosaltres, convertint-nos en 
còmplices i turistes de la destrucció del nostre món. 

Dramatúrgia: Carlos Perelló 
Direcció: Guillem Gefaell 
Intèrprets: Laia Alberch, Rafa Delacroix, Georgina Latre i 
Xavier Torra 
Espectacle: en castellà 
Durada: 65 minuts
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DONA MULTIDISCIPLINAR    
Creativitat femenina     
Commemoració del Dia Internacional de la 
Dona

G
DIVENDRES, 10 DE MARÇ
A les 19 h
Entrada lliure i aforament limitat

Un espectacle multidisciplinari per tastaolletes: teatre, dan-
sa i música. Vint minuts per seduir i per celebrar la dona 
protagonista també d’alt l’escenari.  Iniciarem la cita amb la 
monologuista i actriu brasilera, formada a Itàlia i establerta 
a Barcelona, Patrizia. Pareu l’orella… perquè ve amb una 
bona història que explicar-vos. Seguirem amb la dansa 
que ens farà capbussar dins el projecte “El pozo” resultat 
d’entrellaçar dos intèrprets de dansa contemporània i una 
peculiar compositora musical en una experimentació que 
busca intentar no enfonsar una disciplina sota l’altra, sinó de 
fer surar un híbrid aquós, que pugui desbordar el pou. Final-
ment la música de Maria del Alar ens presentarà el seu tre-
ball “Alma Chabacana” emocions cantades entre el blues, el 
flamenc i la música  popular, on mai hi falten ironia i humor. 

Un projecte de: Dona cançó
1 acte:  Patrizia, Monologuista, actriu i còmica, 
2 acte:  Milagros García i Rosalía Zanón, dansa contem-
porània
Liviana Mauretti, música 
3 acte:  Maria del Alar, cantautora 

TEATRE D’APROP
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POESIA SOBRE LA POESIA. 
Commemoració del Dia Internacional 
de la Poesia   

G
DIMARTS, 21 DE MARÇ
A les 19 h
Entrada lliure i aforament limitat

Desprès de la cita poètica del mes de juny, repetim for-
mat i tàndem de rapsodes, en aquesta ocasió amb el un 
noble pretext, versar a la poesia. Trenta poemes d’autors 
catalans i llatinoamericans i una cançó a l’esperança de 
l’humanista Mallorquí, Ramon Llull. Navas serà doncs illa 
de mots, calaix de paraules, on tant sols els mestres con-
vidats són capaços de triar i ordenar les paraules amb la 
cura necessària per retre homenatge a la mateixa poesia. 

Rapsodes: Mar Regot i Alfredo Alvarez

TEATRE D’APROP
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CONFERÈNCIES 

CICLE EGIPTE. TERRA DE MÒMIES I FARAONS 
G

Continuem amb el cicle que ens endinsa en el la 
història de l’antic Egipte, terra de mòmies i faraons. 
Entrada lliure i aforament limitat

A càrrec de: Núria Castellano i Solé, doctora en Història, 
especialista en Egiptologia i membre de la Missió Arqueo-
lògica a Oxirrinc (Egipte)

L’EGIPTOMANIA  A L’EDAT MITJANA I MODERNA

DIMECRES, 4 DE GENER
A les 19 h

L’ interès per Egipte va caure durant l’Edat Mitjana degut  
a l’ocupació musulmana però amb el renaixement, Egipte 
va tornar a estar de moda. papes, obeliscos i, com no, mò-
mies i jeroglífics, van captar l’atenció dels antics.

CONFERÈNCIES
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CONFERÈNCIES

LES PARAULES DIVINES: ELS JEROGLÍFICS II

DIMECRES, 8 DE FEBRER 
A les 19 h

Si hi ha un tret identificatiu de la cultura faraònica són els 
jeroglífics. Aquesta escriptura mil•lenària va ser emprada 
especialment per les inscripcions i va evolucionar cap a al-
tres sistemes d’escriptura. Com els antics escribes, inten-
tarem apropar-nos amb unes nocions bàsiques a l’origen, 
evolució i característiques de l’escriptura jeroglífica. 

Cal portar: paper, llapis i goma

LES FESTES RELIGIOSES EGÍPCIES

DIMECRES, 1 DE MARÇ
A les 19 h

Una de les característiques del panteó egipci són les pro-
cessons en honor de les divinitats. Cada déu tenia una 
festa i una localitat on es desenvolupava. Ens aproparem 
a les festes més conegudes i altres més ocultes. Potser 
trobem alguna que se sembli a les nostres.
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DESENTERRANT EL PASSAT A OXIRRINC

DIMECRES, 15 DE MARÇ
A les 19 h

Una de les ciutats més importants de l’Egipte grecoromà va 
ser Oxirrinc, capital d’un nomos o província egipci. Des del 
1992, un equip d’arqueòlegs treballa per desenterrar i desvet-
llar els misteris que s’amaguen sota la sorra. Els vols conèixer? 
    

LA MÚSICA I EL CERVELL    
DIÁLEGS SOBRE NEUROCIÈNCIA, MÚSICA
I LENGUAJE 

G
Quina és la naturalesa de la música i quines son 
les tecles que mou dins el nostre cervell? Tres cites per 
conèixer els processos fisiològics per desvelar els misteris 
de la música.

A càrrec de: Nacho Bellido, musicòleg i guitarrista 

QUE ÉS LA MÚSICA? I PERQUÈ LA NECESSITEM? 

DIMARTS, 17 DE GENER 
A les 19 h

QUINA RELACIÓ EXISTEIX ENTRE MÚSICA I 
LLENGUATGE? 

DIMARTS, 14 DE FEBRER
A les 19 h

ON SENTIM LA MÚSICA I PERQUÈ ENS DONA 
PLACER? 

DIMARTS, 14 DE MARÇ
A les 19 h
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CONFERÈNCIES

CICLE D’AUDICIONS COMENTADES      
G

Seguim el cicle de conferències destinades a les perso-
nes interessades per la música clàssica, aprofundint tant el 
coneixement dels grans compositors i de les seves obres 
com, en la manera d’escoltar i apreciar la música clàssica. 
Aquest cicle dedicat al mestre i compositor Beethoven.

Entrada lliure i aforament limitat
A càrrec de: Ferran Berrio Rodrigo, músic i traductor.

BEETHOVEN I EL PIANO

DIMARTS, 31 DE GENER
A les 19 h

Quan Beethoven va anar a viure a Viena amb 22 anys, 
va fer-se un lloc en el panorama musical gràcies, en bona 
part, a les seves sonates i composicions per a piano. Ence-
tem aquest cicle d’audicions dedicat a Beethoven centrant 
la nostra atenció en el seu primer estil i concretament, en 
la sonata num. 8 “patètica”.
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AUDICIONS

BEETHOVEN I EL CONCERT

DIMARTS, 21 DE FEBRER 
A les 19 h

Durant la primera dècada del segle XIX, Beethoven va 
aconseguir convertir-se en un dels compositors més pres-
tigiosos d’Europa. Entre les obres de més anomenada 
d’aquest segon període, dedicarem aquesta audició al seu 
famós cinquè concert per a piano, anomenat “Emperador”. 

BEETHOVEN I EL QUARTET

DIMARTS, 28 DE MARÇ
A les 19 h

La darrera etapa de la vida de Beethoven ve marcada per 
una popularitat decreixent i per l’aïllament personal causat 
per la sordesa. Els darrers quartets de corda exemplifiquen 
millor que cap altre gènere el seu tercer estil, profundament 
personal i incomprès durant molt de temps. Per a aquesta 
audició, ens centrarem en el quartet en la menor op. 132.  

ESPECTACLE FAMILIAR  

CARNESTOLTES A LA PLAÇA     
2D2 LA REVOLUCIÓ! JA ESTA AQUÍ AMB  
PANETTONE BROTHERS  

G
DIVENDRES, 24 DE FEBRER 
A les 17.30 h
Lloc: Plaça Ferran Reyes

Què pot passar quan es juntes, una plaça plena de gent 
i els germans Panettone a l’escenari? Doncs, qualsevol 
cosa! Fins i tot una revolta!
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Aquest és un espectacle que sabem com comença, però 
mai com acaba. La comèdia de la vida i el circ contempo-
rani en estat pur amenitzat amb un toc de comicitat. En 
aquesta proposta barregem números de circ i malabars,  
jocs de clown i participació de públic.

A càrrec de: la Cia. Panettone brothers

I TAMBÈ ... PINTACARES 

A més de l’espectacle, els mes petits també podran fer-
se un maquillatge animals, fades, princeses, súper herois 
i monstres, etc. 

Nota important: tots els productes estan subjectes a rigo-
rosos controls de qualitat i test dermatològics. Es treu amb 
molta facilitat, únicament amb aigua tèbia i una mica de 
sabó. 

A càrrec d’: Activijoc 

ESPECTACLE FAMILIAR
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SIMPLIFICATS      
LA VIDA ÉS JOC JUGUEM-HI!

P
DIVENDRES, 3 DE MARÇ
A les 18 h
Preu: 3.50 €

Simplicitats és una cita amb la senzillesa: un reclam per 
compartir una estona de joc a l’abast de qualsevol. Els 
protagonistes són dues persones del servei de neteja que 
durant l’estona de l’esmorzar aprofiten per compartir els 
seus dubtes entorn de la criança; quins contes contar, com 
gestionar la quantitat de regals dels més menuts, etc. En 
paral•lel entraran en un món imaginari on el plaer de jugar 
serà el gran triomfador.  Aquesta vegada, des de Xucrut 
Teatre proposem, un cop més des de l’ humor, un espai on 
oblidar-nos del pas del temps, on allunyats del consumis-
me: el joc no té ni edat ni preu.

A càrrec de: Cia. Xucrut Teatre

ESPECTACLE FAMILIAR
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ASSAIG OBERT
MÚSICA PER A GUITARRA   

G
DIJOUS, 16 DE MARÇ
A les 19 h
Entrada lliure i aforament limitat

El guitarrista Nacho Bellido ens oferirà un “concert - classe 
pedagògica” amb alguns dels seus alumnes, on veurem 
com treballa un professor de guitarra, la interpretació de 
peces musicals i com enfrontar-se a un concert en directe. 
Amb obres de Tàrrega, Sor, Kellner, Weiss, Bach, etc.

MADISOUND     
G

DIVENDRES, 17 DE MARÇ
A les 18 h
Entrada lliure i aforament limitat

Participatiu i desenfadat, dirigit als amants de la músi-
ca i del karaoke capitanejat per la professora de cant de 
l’equipament, Madison B.R. Exhibició a porta oberta de 
els/les  alumnes del taller de cant. 

A PORTA OBERTA
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ADREÇA HORARIS

Ptge. Dr. Torent, 1
08027 Barcelona
Tel. 93 349 35 22
Bus: H8, 62, 117, 192 i N3
Metro: Camp de l’Arpa (L5), 
Navas (L1)

Dilluns a divendres
9.30 h a 14 h / 16 h a 22.30 h
Dissabtes 
10 a 14 h

PER A MÉS INFORMACIÓ INFORMACIÓ ADDICIONAL

ccnavas.cat 
ccnavas@bcn.cat 
twitter.com/navascc
facebook.com/ccnavas
instagram.com/ccnavas
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