Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
I TALLERS
Gener, febrer i març de 2019

MÚSICA

ARTS ESCÈNIQUES

SOMNI D’HIVERN

TERRA HUMIDA

WOYZECK

Divendres 18 de gener, 21 h
5€

Divendres 11 de gener, 21 h
5€

A càrrec del Cor masculí de
Barcelona
Un concert carregat d’emocions
on la música ens farà caminar de
Disney a Broadway, on seràs protagonista d’una història d’amor a
París, o sentiràs l’energia pirata a
la coberta del nostre vaixell.

A càrrec de Projecte Ixthys
Teatre
Un personatge anònim ens transllada al temps de la Guerra Civil
Espanyola. Relata les seves vivències i reivindica la memòria
d’aquells que van patir les represàlies d’un règim autoritari.

Del 23 de gener al 7 de febrer, 20 h
Funcions diàries excepte diumenges
Reserves a:
reserves.parkingdhivern@gmail.com

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA
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A càrrec de Parking
Shakespeare
La Cia. celebra els seus 10 anys
reestrenant aquest muntatge repensant-lo i reordenant-lo i emmotllant-se a la sala d’exposicions del
Centre, mantenint tota la immediatesa de la posada en escena per
apropar-lo a les obsessions que a
tots ens assetgen avui.

ARTS ESCÈNIQUES

BE GOD IS
Divendres 8 de febrer, 21 h

UNA JORNADA
PARTICULAR
d’Ettore Scola

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec d’Espai Dual
Cops, relliscades, caigudes, acrobàcies i peripècies. Un món sense
paraules on el gest és el rei i el riure el seu únic regne.
ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

BLACK&BLUE
Divendres 22 de febrer, 21 h
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Divendres 15 de febrer, 21 h
Dissabte 16 de febrer, 20 h
5€
A càrrec de l’AT El Partiquí
Maig de 1938. Roma es prepara
per rebre la visita del Führer, històrica trobada entre Hitler i Mussolini. Una jornada on tot pot canviar,
una jornada on pots conèixer algú
diferent, una jornada on et pots
sentir lliure... una jornada particular.

3

A càrrec de Cristi Garbo i
Ricardo Cornelius
Dos clowns. I a més, excèntrics.
Dos clowns excèntrics que fan
excentricitats. I que cadascú
defineixi excentricitat com més li
convingui.
ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ARTS ESCÈNIQUES

AUDIOVISUALS

ALLEGRO MA NON
TROPPO (O... ¿SI EL
AMOR ES CIEGO,
POR QUÉ NOS MIRA?

IN-EDIT ON TOUR

MATANGI / MAYA / M.I.A

El Festival Internacional de Cinema Documental Musical In-Edit
surt de gira amb una selecció de
títols que reflecteix l’ampli ventall
de propostes cinematogràfiques i
musicals que el caracteritza.

Dijous 28 de febrer, 19 h

Divendres 29 de març, 21 h
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de Zero en
conducta
Somien el seu amor o estimen el
seu somni? Pot l’amor ser cec?
Invisible? Una història d’amor dibuixada amb gestos en blanc i
negre.

Steve Loveridge / UK, USA / 96 min. / 2018

Dues dècades de vídeos casolans
ens revelen la vida de M.I.A., primer com a refugiada a Londres
fugint de la guerra a Sri Lanka i
després com estrella en un negoci
que no tolera posicionaments polítics.
PROJECCIÓ DINS EL CICLE DE CINEMA IN-EDIT ON TOUR

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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AUDIOVISUALS

EXPOSICIONS

THE STRANGE SOUND
OF HAPPINESS

AL NOSTRE GUST.
10 ANYS DE PARKING
SHAKESPEARE

Dijous 28 de març, 19 h

Diego Pascal Panarello / Alemanya, Itàlia /
90 min. / 2018

El boig, màgic i divertit viatge a
Sibèria d’un sicilià amb el propòsit
vital: esbrinar tot el que pugui de
l’arpa de boca, instrument nacional i símbol de la felicitat en aquelles terres.
PROJECCIÓ DINS EL CICLE DE CINEMA IN-EDIT ON TOUR

Del 17 de gener al 16 de febrer
Inauguració dijous 17 de gener,
18 h
Parking Shakespare va
néixer el 2009 de la il·lusió d’un
grup d’actors i actrius d’acostar el
teatre a tothom, a través de representacions gratuïtes de comèdies
de William Shakespeare, cada
estiu els podem veure al parc de
l’Estació del Nord.
Aquest gener la companyia celebra l’efemèride amb una exposició
on repassen, a través d’imatges i
d’objectes, la seva trajectòria.
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CALIU, CICLE DE MÚSICA D’HIVERN 2019

CALIU
CICLE DE MÚSICA D’HIVERN 2019
El cicle ens portarà tres propostes
musicals de caire íntim i acollidor,
amb un format de concert que serà
ideal per escoltar i veure asseguts al
teatre Jesús Concernau del Centre.
El cicle vol que l’espectador se senti
com a la saleta d’estar de casa seva
i per això es crearà un ambient
adient per aconseguir-ho.
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CALIU, CICLE DE MÚSICA D’HIVERN 2019

ALBERT FREIXAS
PRESENTA
“OOPALANA”
Dissabte 12 de gener, 21 h
5€
Albert Freixas presenta “Oopalana”. Un disc gravat només amb
guitarres acústiques i veus, però
que lluny de ser avorrit i previsible,
esdevé fresc i sorprenent.

SANDRA BAUTISTA
Dissabte 9 de febrer, 21 h
5€
Talent, joventut i una veu dolça i
incisiva, és una de les perles de
la pedrera musical catalana. Guanyadora de 18a. edició del concurs de música SONA 9.
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CINEMA AMERICA
PRESENTA “FIREFLIES”
Dissabte 16 de març, 21 h
5€

Cinema America ens presenta el
seu primer treball “Fireflies”, un
treball d’estil New Folk. Un directe
amb grans músics en un ambient
íntim i acústic.

TEATRE PER A TOTS EL PÚBLICS

36 POLZADES

CÖSMIX

Diumenge 20 de gener, 12 h

Diumenge 24 de febrer, 12 h

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de la cia.
Miscel·lània Teatre
Una història dolça, tendra i sorprenent, on un curiós personatge ens
obre de bat a bat la porta de casa
seva.

A càrrec de la cia. Teatre
Mòbil
No saben qui són, ni on van, ni d’on
venen. Són dos éssers estranys.
Són estrafolaris, estrambòtics, excèntrics, extravagants, i moltes altres coses complicades de dir que
comencen amb la lletra e.
(A partir de 5 anys)

QUAN NO TOCÀVEM DE
PEUS A TERRA
Diumenge 31 de març, 12 h
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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A càrrec del Circ Pistolet
Dos amics que volen seguir jugant.
I que continuen fent acrobàcies.
I enlairant-se. I enfilant-se.
I rodolant. I buscant l’equilibri.
(Per a tots els públics)
ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ALTRES

ITINERARI PER L’ANTIGA FARINERA SANT JAUME
Dissabte 23 de febrer, 11 h
Inscripcions prèvies de l’11 al 22 de febrer
al 93 291 80 80 o a informacio@farinera.org
3€
A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
El Centre Cultural La Farinera del Clot està emplaçat en un dels edificis
de l’Antiga Farinera Sant Jaume. Tot i la rehabilitació com espai cultural
queden vestigis de part de la maquinària emprada en el procés de fabricació de la farina i d’altres derivats del gra. Es farà un recorregut per
les diferents plantes de l’edifici.

ALTRES

FESTIVALS

QUINZENA
METROPOLITANA
DE LA DANSA

22a. MOSTRA
D’AUDIOVISUALS I
FOTOGRAFIA DE
MUNTANYA

Dissabte 23 de març, 12.30 h
Oberta a tots els gèneres i
públics, present a teatres, museus, vagons de metro o al carrer,
la Quinzena Metropolitana de la
Dansa és una invitació a gaudir intensament de la dansa. En aquesta ocasió tindrem al Colectivo El
Brote amb “Sin vergüenza” i a Moveo amb “Conseqüències”.

Del 9 al 23 de març
Inauguració dissabte 9 de març,
18.30 h
Cloenda dissabte 23 de març,
18.30 h
Mostra fotogràfica del 9 de març
al 6 d’abril
A càrrec de l’Agrupació Excursionista Icària, La Colla Excursionista La Senyera, la Secció
Excursionista del Foment Martinenc i La Unió Excursionista
Sant Martí de Provençals
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La 22a. Mostra d’Audiovisuals i
Fotografia de Muntanya s’instal·la
de nou a la Farinera amb conferències, mostra fotogràfica i els diferents passis d’audiovisuals que
aniran acompanyats de les ponències de les mateixes persones
participants i autores. Tot plegat
amb l’objectiu de divulgar, donar a
conèixer i dinamitzar el món excursionista, el seu entorn i el respecte
a la muntanya per part de tothom.
www.mostrademuntanya.cat

MENÚ CULTURAL AL BAR LA MOLA

DESTROSSA LA
TEVA CANÇÓ
Dissabte 19 de gener, 20 h
Vine a demostrar les hores
d’assaig a la dutxa! Tots portem un
cantant dins. Porta’l i gaudeix.

TAST SENSORIAL

JAM SESSION

Dissabte 19 de gener, 13 h
Dissabte 16 de febrer, 13 h
Dissabte 16 de març, 13 h

Dijous 10 de gener, 20.30 h
Dijous 14 de febrer, 20.30 h
Divendres 8 de març, 20.30 h

Deixa’t seduir per la nostra
selecció de vins i tapes escollides
per cada sessió.

Porta el teu instrument o vine a
escoltar. Qualsevol proposta és
benvinguda. Música en directe per
compartir.

Més informació i inscripcions:
lafarimola@gmail.com o
al 93 232 44 23
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Taquilla inversa

INSCRIPCIONS
CURSOS I TALLERS
TÍTOL
GENERAL

Període
NOM ACTIVITAT
d’inscripcions

NOM
Inscripcions
ACTIVITAT
presencials

Del
Dia 7
dealla22
setmana
de gener de 2019.
Els
Hora
cursos
de l’activitat
s’impartiran durant els
mesos
Preu de gener, febrer, març i
abril
Llengua
de 2019.

Dia
GrandeVia
la setmana
de les Corts Catalanes,
Hora
837 - de
08018,
l’activitat
Barcelona.
Preu
De dilluns a divendres de 10 a
Llengua
22 h i dissabtes de 10 a 14 h i de
16 a 20 h.
As
Pagament
magniatem
ambautatum
targeta bancària.
idelitaque
re
Envere,
cas de
omnit
no disposar
eostem sintur
de targeta,
molore
el pagament
poribusames
quo
podrà
totam,
fersunture
a les
magnima
oficines deiorempo
l’entitatrporibus,
que s’indicarà.
vent.
Gentibus
Si es pagaaliam
ambfugit
targeta
quae
caldrà
velis
etum
presentar
quisielnit,
DNI
verchit
del titular.
apideSieum
que
el pagament
volupta tatem.
es fa aItatibus.
través de
les oficines de l’entitat bancària
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim de
tres dies naturals després d’haver
efectuat la matrícula.

As magniatem autatum idelitaque
re vere, omnit eostem sintur molore poribusam quo totam, sunture
magnima iorempo rporibus, vent.
Gentibus aliam fugit quae velis
etum
Inscripcions
quisi nit, verchit
on-line
apide eum
que volupta tatem. Itatibus.
A www.farinera.org del 7 al 22 de
gener de 2019.
Pagament amb targeta bancària.
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NOM
Condicions
ACTIVITAT
de la
matrícula

Dia de la setmana
Hora
Tots els
de cursos
l’activitat
de la Farinera són
Preu
per a persones majors de 18 anys.
Llengua
Un cop matriculat al curs, no es
retornaran en cap cas els diners
As
de magniatem
la matrícula.autatum
Només idelitaque
es retorre
naran
vere,
elsomnit
diners
eostem
si el curs
sintur
queda
molore
anul·lat.
poribusam quo totam, sunture
magnima
El Centre Cultural
iorempola
rporibus,
Farineravent.
del
Gentibus
Clot es reserva
aliam el
fugit
dret
quae
d’admissió
velis
etum
cap aquelles
quisi nit,persones
verchit apide
que no
eum
que
respectin
volupta
la feina
tatem.dels
Itatibus.
talleristes
i el procés d’aprenentatge de la
resta de persones usuàries.
Els preus totals de cada curs que
s’especifiquen són amb IVA inclòs.

COS
TÍTOLI MENT
GENERAL

NOM
IOGA ACTIVITAT
EN DUES LÍNEAS

GRUP A: dilluns de 17.30 a 19 h
Dia
del 28
de de
la setmana
gener a l’1 d’abril
Hora
GRUPdeB:l’activitat
dilluns de 19 a 20.30 h
Preu
del 28 de gener al l’1 d’abril
Llengua
GRUP C: dimarts de 10 a 11.30 h
del 29 de gener al 2 d’abril
agniatem
GRUP D: autatum
dimecresidelitaque
de 18.30 re
a
vere,
20 h del
omnit
30 eostem
de genersintur
al 3 d’abril
molore
poribusam
GRUP E: dimecres
quo totam,
de sunture
20 a
magnima
21.30 h del
iorempo
30 de gener
rporibus,
al 3 vent.
d’abril
Gentibus
Sessions:aliam
10 fugit quae velis
etum
Preu: quisi
70,24nit,
€ (15
verchit
h) .
A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al teu
cos i ment.

NOM ACTIVITAT
PILATES

HIPOPRESSIUS
NOM ACTIVITAT

GRUP
Dia
de A:
la setmana
dilluns de 18.30 a 20 h
Hora
del
28de
del’activitat
gener a l’1 d’abril
Preu B: dilluns de 20 a 21.30 h
GRUP
Llengua
del
28 de gener a l’1 d’abril
!
nou GRUP C: dijous de 10 a
As magniatem
11.30
h del 31 de
autatum
gener idelitaque
al 4 d’abril
re vere,D:
GRUP
omnit
divendres
eostem
desintur
19 a molore poribusam
20.30
h de l’1 quo
de febrer
totam,alsunture
5 d’abril
magnima iorempo
Sessions:
10
rporibus, vent.
Gentibus
Preu:
70,24
aliam
€ (15
fugit
h) quae velis
etum quisi nit, verchit apide eum
que
A
càrrec
volupta
de tatem.
SilvinaItatibus.
Garcia
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.

INICIACIÓ:
Dia de la setmana
treballa el sòl pelvià,
activa
Hora de
la l’activitat
teva faixa abdominal,
redueix
Preu dolors d’esquena i millora
la
Llengua
teva postura corporal de la mà
de la tècnica hipopressiva.
Dimarts
As magniatem
de 20 aautatum
21 h idelitaque
del
re vere,
29 deomnit
gener
eostem
al 2 d’abril
sintur moloAVANÇATS:
re poribusam segueix
quo totam,
treballant
sunture
amb
magnima
la tècnica
iorempo
hipopressiva
rporibus, vent.
augmentant
Gentibus aliam
la seva
fugit intensitat
quae velis
i
obtenint
etum quisi
unnit,
treball
verchit
unaapide
mica més
eum
metabòlic.
que volupta(Cal
tatem.
haver
Itatibus.
realitzat un
curs d’iniciació als abdominals
hipopressius).
Dijous de 20 a 21 h
del 31 de gener al 4 d’abril
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)
A càrrec de MAMIfit
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COS I MENT

FITNESS POSTPART
AMB NADONS
Dimarts d’11.15 a 12.15 h
del 29 de gener al 2 d’abril
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)
A càrrec de MAMIfit
Es treballa la zona abdominal
mitjançant la tècnica hipopressiva
juntament amb la tonificació de la
musculatura i la resistència cardiopulmonar. A les classes es pot
venir amb criatura o sense. Cal
començar les classes a partir de
la 6ª setmana si ha estat part vaginal i de la 8ª si ha estat cesària.

DANSA

MARXA NÒRDICA

ZUMBA

AVANÇAT: dilluns de 19.30 a
21 h del 28 de gener a l’1 d’abril
!
nou INICIACIÓ: divendres de 9 a
10.30 h de l’1 de febrer al 5 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

GRUP A: dimarts de 18.45 a
19.45 h del 29 de gener al 2 d’abril
GRUP B: dimecres de 18 a 19 h
del 30 de gener al 3 d’abril
!
nou GRUP C: dijous de 18.45 a
19.45 h del 31 de gener al 4 d’abril
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)

A càrrec de Nordic Walking
Terapeutic
Descobreix aquesta activitat esportiva molt completa per a totes
les edats i situacions físiques, que
apropa la salut a les persones i
ajuda a socialitzar. Gran part de
l’activitat es realitza a l’aire lliure.
El preu inclou el lloguer dels bastons especials de marxa nòrdica.
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A càrrec de Sandra Rodríguez,
instructora oficial de Zumba
Atreveix-te amb aquesta activitat
cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb passos
de balls llatins!

DANSA

CARDIO DANCE
80’S

!

nou

Dijous de 10 a 11 h
del 31 de gener al 4 d’abril
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)
A càrrec de Cristina Morán
Gaudeix d’una manera diferent el
ball i l’esport amb el que ja són
els “nostres clàssics” dels 80.
Aquestes classes estan dirigides
a totes aquelles persones que
tinguin com a objectiu divertir-se i
posar-se en forma ballant a través
de coreografies senzilles.

SALSA
INICIACIÓ: dilluns de 20.30 a
21.30 h del 28 de gener
a l’1 d’abril
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)
INTERMIG: dilluns de 19 a
20.30 h del 28 de gener
a l’1 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)
A càrrec de Marc Riera
Ball típic del Carib que neix de la
fusió dels ritmes africans i europeus en aquesta zona. D’aquests
ritmes en sorgiran d’altres com el
son, la guaracha i la rumba que
posteriorment donaran lloc a la
salsa.
No cal inscriure’s en parella.
15

COUNTRY NIVELL OBERT
!
nou INICIACIÓ: dijous de 20 a
21.30 h del 31 de gener al 4 d’abril
Sessions: 10
AVANÇAT: dimarts de 20 a
21.30 h del 29 de gener
al 2 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

A càrrec de Blanca Cadena
Vine a gaudir i a aprendre els
passos d’aquest popular estil musical sorgit als anys 20 del segle
XX a les regions rurals del sud
dels Estats Units i les províncies
marítimes del Canadà.

DANSA

ART I CREACIÓ

BOLLYWOOD FITNESS

SWING SOLO (INICIACIÓ)

Dimecres de 19.15 a 20.45 h
del 30 de gener al 3 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

Divendres de 20 a 21 h
de l’1 de febrer al 5 d’abril
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)

A càrrec de Polly Casson
Nova creació que combina balls
coreogràfics amb música hindú,
a l’estil Zumba. Aeròbic i dinàmic,
aquest curs t’ofereix una bona
oportunitat de fer esport sense
adonar-te de l’esforç que estàs
realitzant!

A càrrec del Temple del Swing/
Swing Barcelona
Aprendràs moviments i passos
per gaudir de la música swing
sense haver de ballar amb parella. Les classes són ideals per carregar-se d’energia i millorar l’agilitat i la rapidesa de moviments.
És idoni per a totes les edats.
No obstant això, no es recomana
en persones que tinguin o hagin
tingut lesions a l’esquena o a les
articulacions, atès a que és una
activitat d’intensitat mitja-alta.
13
16
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PATRONATGE NIVELL OBERT
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
del 29 de gener al 19 de març
Sessions: 8
Preu: 74,92 € (16 h)
A càrrec de Montserrat Pérez
Un curs per a aprendre a dissenyar la teva roba i a confeccionar
patrons. Curs per aprendre de forma senzilla i divertida a elaborar
i crear la pròpia roba. A partir de
la representació gràfica amb les
mides de cadascuna de les parts
de la peça, aprendrem a elaborar
el primer patró a partir d’aquí
fer-ne el patró tipus. Un procés artesanal que ens permetrà fer-nos
roba i gaudir dels dissenys més
exclusius.

ART I CREACIÓ

TEATRE NIVELL OBERT

POESIA NIVELL OBERT

!
nou GRUP MATINS: dilluns de
10.30 a 12 h del 28 de gener a
l’1 d’abril
GRUP TARDES: dimarts de 19 a
20.30 h del 29 de gener al 2 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

Dimarts de 10.30 a 12.30 h
del 5 de febrer al 26 de març
Sessions: 8
Preu: 74,92 € (16 h)

Divendres de 19 a 20.30 h del 1
de febrer al 5 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

A càrrec de Sara Reñé
En aquest taller teòric i pràctic
viurem la poesia des de la part
escrita fins la més oral. Aprofundirem en la mètrica, el ritme i els
seus gèneres. També millorarem
les nostres exposicions practicant
la recitació.

A càrrec de Carolina Garcia
Aprèn a fotografiar la nit. Les
seves llums i els seus efectes en
aquest monogràfic en què cal
tenir nocions de fotografia. El curs
combina les sessions entre l’aula
i el carrer.

A càrrec de Mireia Jerez
Dirigit a persones amb i sense
experiència. L’objectiu del curs
és aprendre diferents tècniques
o perfeccionar-les a través del
treball d’escenes. Crearem petits
muntatges escènics on aplicarem
tot el què anirem aprenent. Podràs
aprendre a desinhibir-te, trobar el
plaer de la interpretació a través
del joc, la imaginació i la paraula.
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!

nou

FOTOGRAFIA
NOCTURNA

!

nou

(Cal dur la càmera reflex digital)

ART I CREACIÓ

MONOGRÀFICS

INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA

INTRODUCCIÓ A LA
!
nou
PRÀCTICA DEL
MINDFULNESS

Dijous de 19 a 20.30 h
del 31 de gener al 4 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)
A càrrec de Carolina Garcia
Perd la por a la teva càmera,
comencem des del principi: la
tècnica, el llenguatge visual i la
llum.
(Cal dur la càmera reflex digital)

Dimecres de 18.30 a 20.30 h
del 6 al 20 de febrer
Sessions: 3
Preu: 28,10 € (6 h)
A càrrec de Niu de Projectes
Et proposem conèixer i posar en
pràctica “Mindfulness o consciència plena”, la capacitat humana
de disposar d’una ment atenta i
centrada en el moment present.
La pràctica de Mindfulness, és un
recurs de contrastada eficàcia,
que t’ajudarà a gestionar les teves
emocions fent una pausa que porti a la teva ment a viure el moment
present amb plenitud, reduint així
l’estrès.
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enganxa’m a la nevera

CALENDARI GENER, FEBRER I MARÇ 2019

Dijous 10 G

20.30 h 		

Música: Jam Session

Divendres 22 F

21 h

Teatre: Black & blue

Divendres 11 G

21 h 		

Teatre: Terra humida

Diumenge 24 F

12 h 		

Teatre familiar: Cösmix

Dissabte 12 G

21 h 		

Música: Albert Freixas

Dijous 28 F

19 h

Audiovisual:

Dijous 17 G

18 h

Exposició: Inauguració 10
anys de Parking Shakespeare

Divendres 8 M

20.30 h

Música: Jam Session

Dissabte 9 M

19.30 h

Festival: Inauguració

Matangi / Maya / M.I.A.

Divendres 18 G

21 h 		

Música: Somni d’hivern

Dissabte 19 G

13 h 		

Taller: Tast sensorial

Dissabte 19 G

20 h

Música: destrossa la teva cançó

Dissabte 16 M

13 h		

Taller: Tast sensorial

Diumenge 20 G

12 h

Teatre familiar: 36 polzades

Dissabte 16 M

21 h		

Música: Cinema America

Del 23 G al 7 F

20 h 		

Teatre: Woyezeck

Dissabte 23 M

12.30 h

Dansa: Quinzena de la dansa

Divendres 8 F

21 h

Teatre: Be god is

Dissabte 23 M

18.30 h

Cloenda Mostra Muntanya

Dissabte 9 F

21 h

Música: Sandra Bautista

Dijous 28 M

19 h

Audiovisuals: The strange

Dijous 14 F

20.30 h

Música: Jam Session

Mostra Muntanya

sound of happiness

Divendres 15 F

21 h

Teatre: Una jornada particular

Divendres 29 M

21 h

Teatre: Allegro ma non troppo

Dissabte 16 F

13 h

Taller: Tast sensorial

Diumenge 31 M

12 h

Teatre familiar: Quan no

Dissabte 16 F

18 h

Teatre: Una jornada particular

tocàvem de peus a terra
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CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

informacio@farinera.org
www.farinera.org
@farinera

Districte de
Sant Martí

na
ia

er

62

id

Carrer Consell de Cent

M

Les entrades es poden reservar per telèfon
al 93 291 80 80 o per correu a
informacio@farinera.org, a partir del dilluns
anterior a la data de cada espectacle.
L’aforament de la sala del teatre és limitat.

Entitats i comissions de treball
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Associació Teatral El Partiquí
Banc del temps
Mercat Solidari
Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

ng
ud
a

Horari d’atenció al públic:
Dilluns de 9 a 22 h
De dimarts a divendres de 9 a 22.30 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Serveis de La Farinera
Cessió d’espais
Servei de bar cafeteria
Servei de Wi-fi ciutadà
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

Av
i

Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Telf. 93 291 80 80

Plaça de les
Glòries Catalanes

7-92

H12
Gran Via de les Corts Catalanes

Avi
n

gu

da

Dia

go

nal

