
MÚSICA
“RISE” de THE SEY SISTERS  
Diumenge 6 d’octubre a les 12h. Plaça Hilari Salvadó

«RISE» de THE SEY SISTERS (Música) 
Yolanda, Kathy i Edna: totes tres dones, totes tres nascudes a
Catalunya, totes tres negres, totes tres germanes. Yolanda Sey, Kathy
Sey i Edna Sey, The Sey Sisters, són tres germanes negres nascudes a
Osona que canten per reivindicar qui són: dones negres i filles de
migrants, sí; però, també, catalanes. Amb ritmes gòspel i soul i
pinzellades de ritmes africans, The Sey Sisters aixequen les seves veus a
Rise, el seu segon disc, que reuneix temes propis basats envivències
pròpies sobre els drets de les dones i dels col·lectius afro vivint aquí.

Veu: Edna Sey i Yolanda Sey
Veu i percussió: Kathy Sey
Piano, teclat i saxo: Albert Bartolomé

Fotografia d’Arnau Oriol



En Pau va pegar a l’Eva. Només una vegada. No tenen ganes de
parlar-ne però ho hauran de fer. Pensem que la violència és quelcom
que passa als altres, però, com en podem estar tan segurs?...
Durada: 90 min

Autoria i direcció: Marta Buchaca
Interpretació: Gemma Martínez, Glòria Sirvent i José Pérez
Vestuari: Míriam Compte
Música: Clara Peya
Ajudant direcció: Xavi Buxeda

Espectacle programat en el marc de BARCELONA DISTRICTE CULTURAL i dins
l’agenda del 25N (Dia Internacional contra la Violència de Gènere)
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FAMILIAR
“KUMULUNIMBU” de CIA. ORTIGA
Diumenge 15 de desembre a les 18h

Una història d’amistat entre una nena i un núvol, que parla sobre la
valentia, la injusticia, les migracions i la permanent esperança dels
seus protagonistes. Espectacle de titelles i clown per a públic familiar.
Durada: 45 min

Autor i director artístic: Guillem Geronès / Ajudant de direcció: Ingrid Codina /
Direcció d’actors: Pep Vila i Marian Masoliver / Interpretació: Marc Selles i
Guillem Geronès / Escenografia i vestuari: Marc Selles i Guillem Geronès /
Il·luminació: Andreu Fàbregas de Comun People / Fotografia i vídeo: Irene
Serrat i Jordi Sala

Dissabte 14 de desembre a les 11h. “Un món de cartró”. Taller familiar d’animació
i manipulació d’objectes i titelles de cartró amb el Col·lectiu Ortiga


