PROGRAMACIÓ
CULTURAL
I TALLERS
Abril, maig i juny de 2019

La Farinera del Clot

Centre Cultural La Farinera del Clot

AUDIOVISUALS

ARTS ESCÈNIQUES

CASSETTE

MONTY PYTHON’S
FLYING CIRCUS

Dijous 4 d’abril, 19 h

Zack Taylor / Alemanya, Holanda, UK, USA /

Divendres 24 de maig, 21 h
Dissabte 25 de maig, 20 h
5€

93’ / Versió original subtitulada en espanyol

Sabies que el casset i el CD comparteixen un mateix pare? Perquè,
curiosament, l’enginyer holandès
Lou Ottens és qui menys nostàlgia
gasta en aquest simpàtic homenatge al format nascut en 1963.
PROJECCIÓ DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
EN COL·LABORACIÓ AMB L’IN-EDIT FESTIVAL

A càrrec de l’AT El Partiquí
Adaptació teatral d’alguns dels esquetxos més hilarants del memorable programa de televisió emès
per la BBC: des de La Inquisició
Espanyola fins al Ministeri de Caminars Estúpids, passant per La
forquilla bruta o autodefensa contra fruita fresca.
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L’OBRA MESTRA
Dijous 6 de juny, 21 h
5€
A càrrec de la cia. Germànix
Un escriptor sense feina rep la visita d’un peculiar editor que necessita produir un llibre que el permeti
remuntar l’editorial que acabava
d’heretar. Junts s’endinsaran en un
procés de creació esbojarrat que
els portarà a reflexionar sobre diverses qüestions de la vida i de la
societat on viuen.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

ARTS ESCÈNIQUES

MÚSICA

FESTIVALS

MIENTRAS LAS
BRUJAS NO LLEGAN

AMPLIFICA’T 2019

ENDORFINES

Dissabte 15 de juny, 20 h

Els dijous del 27 de juny al
18 de juliol, 20 h

Divendres 14 de juny, 21 h
5€
A càrrec de la cia. Abrupta
Les històries de tres dones s’entrecreuen. Karol (viu una relació amorosa patriarcal i violenta), Berta
(activista política) i Pilar (assitent
social). Es desenvolupa una història a través de la qual sorgeixen
les veus d’aquestes dones en la
seva cerca per la igualtat.

A càrrec de CC Besós, CC
Sandaru, CC Sant Martí, CC Can
Felipa i CC La Farinera del Clot
Torna l’Amplifica’t, el concurs més
esperat de les bandes novelles de
Sant Martí. En aquesta edició, els
grups seleccionats participaran en
una única jornada: la gran final.
ESPLANADA DEL CENTRE CULTURAL

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Prepareu-vos que tornen les ENDORFINES! El Cicle d’Humor i
d’Estiu de La Farinera arriba a la
novena edició amb les piles ben
carregades per omplir d’hormones
de la felicitat els dijous al vespre.
Us hi atreviu?
Més informació:
www.farinera.org
ESPLANADA DEL CENTRE CULTURAL
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EXPOSICIONS

FOTOCLOT - 18ª
MOSTRA FOTOGRÀFICA
DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA
Del divendres 28 de juny al
dissabte 27 de juliol
Inauguració: divendres 28 de juny,
19.30 h a l’Ateneu del Clot
A càrrec del Grup de
Fotografia CLIK! de l’Ateneu del
Clot
La XVIII Mostra Fotogràfica del
Clot-Camp de l’Arpa torna a instal·lar-se a l’Ateneu del Clot i al
Centre Cultural La Farinera del
Clot.
Recollida de fotografies: del 20 de
maig al 10 de juny
Més informació i bases:
www.farinera.org
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ALTRES

5X20 VOLUM VII
Lectura oberta de
poemes al voltant de
la Diada de Sant Jordi

90 MINUTS DE GLÒRIA
3r Concurs internacional
de literatura ràpida de
la Plaça de les Glòries

Dijous 25 d’abril, 21 h

Dissabte 27 d’abril
11 h: Convocatòria a la Biblioteca
El Clot- Josep Benet
17 h: Lliurament de premis al Teatre Jesús Concernau del Centre
Cultural La Farinera del Clot a
càrrec del Taller de teatre de La
Farinera

A càrrec de l’AT El Partiquí
Setè volum de la vetllada participativa, enguany amb una selecció
de vint poemes de Clementina
Arderiu, Joan Brossa, Antonio Machado, Joan Salvat Papasseit i Iehuda Amikhai. Si vols participar-hi
i llegir un poema d’aquests autors,
envia un correu electrònic abans
del 18 d’abril a:
ccfarinera@gmail.com

A càrrec de la Biblioteca El
Clot-Josep Benet i del Centre
Cultural La Farinera del Clot
Tercera edició del Concurs internacional de literatura ràpida de la
Plaça de les Glòries. La convocatòria consisteix en escriure un relat
en 90 minuts incorporant tres pa5

raules clau que es facilitaran a les
persones participants el matí del
dissabte 27 d’abril.
El primer premi té una dotació
econòmica de 300 euros i el finalista de 150 euros. Es farà el lliurament en una gala a les 17 h al
Centre Cultural.
Inscripcions presencials a la Biblioteca El Clot-Josep Benet del
dilluns 18 de març al divendres 26
d’abril a les 20 h.
Més informació i bases a:
www.farinera.org

ALTRES

FESTES DE PRIMAVERA
DEL CLOT-CAMP
DE L’ARPA 2019

ITINERARI PER L’ANTIGA
FARINERA SANT JAUME
Dissabte 18 de maig, 11 h
Inscripcions prèvies del 13 al 17
de maig al 93 291 80 80 o a
informacio@farinera.org
3€

Del 4 al 24 de maig
A càrrec de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Un any més arriben les Festes de
Primavera al barri que inclouran,
entre d’altres, el VII Cercavila de
cultura popular el 4 de maig i el XX
Mercat Solidari els dies 11 i 12.

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. Es farà un recorregut per les
diferents plantes de l’edifici.

Més informació:
@ClotFede
/entitats.clotcampdelarpa
www.farinera.org/festesprimavera
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ALTRES

MENÚ CULTURAL AL BAR LA MOLA

REVETLLA DE
SANT PERE

DESTROSSA LA
TEVA CANÇÓ

Divendres 28 de juny, 20 h

Dijous 18 d’abril, 20.30 h

La Revetlla de Sant Pere
torna al barri i a l’esplanada de La
Farinera, per demostrar un cop
més que el Clot-Camp de l’Arpa no
en té prou amb Sant Joan. Música,
pirotècnia i cultura.

Vine a demostrar les hores
d’assaig a la dutxa! Tots portem un
cantant dins. Deixa’l sortir i gaudeix.

ESPLANADA DEL CENTRE CULTURAL
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MENÚ CULTURAL AL BAR LA MOLA

TAST SENSORIAL

JAM SESSION

Dissabte 13 d’abril, 14 h
Dissabte 4 de maig, 14 h
Dissabte 1 de juny, 14 h

Divendres 12 d’abril, 20.30 h
Dijous 2 de maig, 20.30 h
Divendres 21 de juny, 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

Taquilla inversa
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20è ANIVERSARI CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

20è ANIVERSARI
CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

El 8 de maig de l’any 1999 l’antiga Farinera Sant Jaume obria
les seves portes com a renovat Centre Cultural després de
molts anys de reivindicació veïnal. Una fita per la vida associativa i cultural del barri i pels veïns i veïnes del Clot-Camp
de l’Arpa. Des d’aquell moment, ara fa 20 anys, l’equipament
s’ha convertit en un clar referent des d’on s’impulsen i a on es
generen molts projectes culturals, educatius, socials i comunitaris. La suma d’esforços dels que hi formen i han format
part durant aquesta trajectòria ho ha fet possible. Per commemorar i celebrar aquesta data hem preparat una programació especial iniciada durant la temporada d’espectacles
familiars i que culminarà al mes de juny.
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THE INCREDIBLE BOX
Diumenge 28 d’abril, 12 h
A càrrec de la Cia. La Tal
Quan es va estrenar, fa 150 anys,
THE INCREDIBLE BOX va ser un
èxit. Ara, el director i dos excèntrics
ajudants intenten mantenir la
grandesa del show. Però la
genialitat no s’hereta encara que,
potser, al final de tant intentar ser
magnífics ho aconseguiran.
ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
ESPLANADA DEL CENTRE CULTURAL

20è ANIVERSARI CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

EXPOSICIÓ “20 ANYS
FABRICANT CULTURA”
Del 8 de maig al 15 de juny
Inauguració: dimecres
8 de maig, 19.30 h
A càrrec del Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa, la
Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa i el Centre
Cultural La Farinera del Clot
La Farinera fa 20 anys que fabrica
cultura i recull, en una exposició,
objectes, fotografies, articles de
premsa i un seguit de materials
que construiran un recorregut pel
passat, el present i el futur del
Centre Cultural La Farinera del
Clot.

FESTA DELS 20 ANYS

UNDER THE PELUCAS

Dissabte 11 de maig, 18 h

Divendres 31 de maig, 21 h

De 18 a 20 h: “Tempus Farinera”
(visita teatralitzada a l’interior del
centre cultural).
De 20 a 2 h: Música enllaunada
amb Maruja’s Sound System, Northern Clot, The Neighbours i ElTornado...
20 h: Sopar popular a càrrec de la
Farimola (fideuà, beguda i postres
6 €). Compra el teu tiquet al bar de
La Farinera abans del 9 de maig.
22 h: Live Painting a càrrec de Vj
Ovideo i espectacle de pirotècnia
a càrrec de la Colla de Diables del
Clot de l’Orfeó Martinenc.

A càrrec de la Cia. DeJabugo
Un espectacle d’humor inclassificable on es donen cita tot tipus
de personatges i situacions inesperades i delirants. Les DeJabugo
tornen amb el seu peculiar estil
marca de la casa en un xou ple
d’esquetxos on es veuran confessions reals de gent real.

ESPLANADA DEL CENTRE CULTURAL
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ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

INSCRIPCIONS
CURSOS I TALLERS
TÍTOL
GENERAL

Període
NOM ACTIVITAT
d’inscripcions

NOM
Inscripcions
ACTIVITAT
presencials

De
Dia l’1
dealla10
setmana
d’abril de 2019.
Els
Hora
cursos
de l’activitat
s’impartiran durant
els
Preu
mesos d’abril, maig i juny de
2019.
Llengua

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
Inscripcions
iorempoon-line
rporibus, vent.
Gentibus aliam fugit quae velis
etum
A www.farinera.org
quisi nit, verchit
deapide
l’1 al 10
eum
que
d’abril
volupta
de 2019.
tatem. Itatibus.
Pagament amb targeta bancària.
A les inscripcions on-line als
tallers familiars s’ha d’inscriure
només l’adult responsable de
l’infant. En el cas de les activitats
familiars el preu inclou infant i
adult.
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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,
Farinera
vent.
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 29
de d’abril
la setmana
al 17 de juny
Hora
GRUPdeB:l’activitat
dilluns de 19 a 20.30 h
Preu
del 9 d’abril al 17 de juny
Llengua
Sessions: 7 (10,5 h)
Preu: 49,16 €
agniatem
GRUP C: autatum
dimarts de
idelitaque
10 a 11.30
re h
vere,
del 23omnit
d’abrileostem
al 18 de
sintur
junymolore
poribusam
Sessions: 9quo
(13,5
totam,
h) sunture
magnima
Preu: 63,21
iorempo
€
rporibus, vent.
Gentibus
GRUP D: aliam
dimecres
fugitde
quae
18.30
velis
a
etum
20 h del
quisi
24nit,
d’abril
verchit
al 19
. de juny
GRUP E: dimecres de 20 a
21.30 h del 24 d’abril al 19 de juny
Sessions: 8 (12 h)
Preu: 56,19 €
A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica
beneficiosa per al teu cos i ment.

NOM ACTIVITAT
PILATES

HIPOPRESSIUS
NOM ACTIVITAT

!
nou GRUP
Dia
de la setmana
A: dilluns de 10 a
Hora de
11.30
h del
l’activitat
29 d’abril al 17 de juny
Preu B: dilluns de 18.30 a 20 h
GRUP
Llengua
del
29 d’abril al 17 de juny
GRUP C: dilluns de 20 a 21.30 h
As magniatem
del
29 d’abril alautatum
17 de juny
idelitaque
re vere, omnit
Sessions:
7 (10,5
eostem
h) sintur molore poribusam
Preu:
49,16 € quo totam, sunture
magnima
GRUP
D: iorempo
dijous derporibus,
10 a
vent.
Gentibus
11.30
h del
aliam
25 d’abril
fugit quae
al 20 velis
de juny
etum quisi
GRUP
E: divendres
nit, verchitdeapide
20 a eum
que volupta
21.30
h del 26
tatem.
d’abril
Itatibus.
al 21 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 63,21 €

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,
23 d’abril
omnitaleostem
18 de juny
sintur moloAVANÇAT:
re poribusamsegueix
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 25 d’abril al 20 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 42,14 €

A càrrec de Silvina Garcia
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.

A càrrec de MAMIfit
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COS I MENT

FITNESS POSTPART
AMB NADONS
Dimarts d’11.30 a 12.30 h
del 23 d’abril al 18 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 42,14 €
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.

MARXA NÒRDICA
INICIACIÓ: dimecres de 20 a
21.30 h del 24 d’abril al 19 de juny
Sessions: 8 (12 h)
Preu: 56,19 €
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.

13
14
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INTRODUCCIÓ A LA
PRÀCTICA DEL
MINDFULNESS
Dimecres de 18.30 a 20.30 h
del 24 d’abril al 29 de maig
Sessions: 5 (10 h)
Preu: 46,83 €
A càrrec de Cristina Pérez Opi.
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.
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.

DANSA

DANCEFIT

!

nou

GRUP A: dimarts de 18.45 a
19.45 h del 23 d’abril al 18 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 42,14 €
GRUP B: dimecres de 18 a 19 h
del 24 d’abril al 19 de juny
Sessions: 8 (8 h)
Preu: 37,46 €
GRUP C: dijous de 18.45 a
19.45 h del 25 d’abril al 20 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 42,14 €
A càrrec de Sandra Rodríguez,
instructora oficial de Zumba
Combinació de diferents estils
de ball: dance, baquetes dance i
zumba. Activitat original i divertida
per posar-se en forma.

CARDIO DANCE
80’S

!

nou

GRUP MATINS: dilluns de 10.30 a
11.30 h del 29 d’abril al 17 de juny
GRUP TARDES: dilluns de 18 a
19 h del 29 d’abril al 17 de juny
Sessions: 7 (7 h)
Preu: 32,78 €
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.
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SALSA
INTERMIG: dilluns de 19 a
20.30 h del 29 d’abril al 17 de juny
Sessions: 7 (10,5 h)
Preu: 49,16 €
INICIACIÓ: dilluns de 20.30 a
21.30 h del 29 d’abril al 17 juny
Sessions: 7 (7 h)
Preu: 32,78 €
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.

DANSA

ART I CREACIÓ

COUNTRY

SWING SOLO

PATRONATGE

Dijous de 20 a 21.30 h del 25
d’abril al 20 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 63,21 €

INICIACIÓ: divendres de 19 a
20 h del 26 d’abril al 21 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 42,14 €

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

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.

NIVELL OBERT
!
nou GRUP MATINS: dimarts de 10
a 12 h del 30 d’abril al 18 de juny
GRUP TARDES: dimarts de
19.30 a 21.30 h del 30 d’abril al 18
de juny
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 74,92 €

13
16
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A càrrec de Montserrat Pérez
Un curs per a aprendre a dissenyar la teva roba i a confeccionar
patrons. 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

PATRONATGE DE
“BOLSOS”

!

nou

Dimarts de 12 a 14 h del 30 d’abril
al 18 de juny
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 74,92 €
A càrrec de Montserrat Pérez
Aprendràs a crear i dissenyar tot
tipus de “bolsos” i bosses. Aprofitant materials i reciclant teixits
per a donar-los una nova vida
útil. Materials: Màquina de cosir,
regla de 40cm aproximadament,
escaire, llapis, goma, llibreta per
apunts, cinta mètrica, 0,50 cm de
teixit i 0,50 cm d’un altre teixit per
combinar, (cotó tipus loneta), 0,50
cm de batista o cotó fi per folre.
Fil de cosir al to dels teixits. Textil;
Retalls que tinguis per casa, o 1
texà i una camisa

TEATRE
NIVELL OBERT
!
nou GRUP MATINS: dimarts de
10.30 a 12 h del 23 d’abril al 18
de juny
GRUP TARDES: dimarts de 19 a
20.30 h del 23 d’abril al 18 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 63,21 €
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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FOTOGRAFIA DE
VIATGES

!

nou

Dijous de 19 a 20.30 h del 25
d’abril al 20 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 63,21 €
A càrrec de Carolina Garcia
Aquest curs està orientat a persones que volen fer, perfeccionar
i millorar les fotografies durant
els viatges. Des dels reparatius
del viatge fins a la selecció del
material i arxiu, projecció de diapositives i il·lustrar continguts.
(Cal dur la càmera réflex digital)

ART I CREACIÓ

INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA
Dijous de 20.30 a 22 h del 25
d’abril al 20 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 63,21 €
A càrrec de Carolina Garcia
Aquest curs està orientat a persones que recentment hagin adquirit
una càmera réflex digital i vulguin
aprofundir en els coneixements
del seu ús, així com la forma
d’aconseguir imatges suficientment expressives.
(Cal dur la càmera réflex digital)

13
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enganxa’m a la nevera

CALENDARI ABRIL, MAIG I JUNY 2019

Dijous 4 A

19 h

Cassete

Dissabte 25 M

21 h

Divendres 12 A

20.30 h

Jam session

Dissabte 13 A

14 h

Dijous 18 A
Dijous 25 A

Monty Python’s

Tast sensorial

Divendres 31 M

21 h

20.30 h

Destrossa la teva cançó

Dissabte 1 J

14 h

Tast sensorial

21 h

5 x 20 Volum VII

Dijous 6 J

21 h

L’obra mestra

Dissabte 27 A

11 h i 17 h

90 Minuts de glòria

Divendres 14 J

21 h

Mientras las brujas

Diumenge 28 A

12 h

The incredible box

Flying Circus
Under the pelucas

no llegan

Dijous 2 M

20.30 h

Jam session

Dissabte 15 J

20 h

Amplifica’t 2019

Dissabte 4 M

14 h

Tast sensorial

Divendres 21 J

20.30 h

Jam session

Dimecres 8 M

19.30 h

Exposició 20è aniversari

Dijous 27 J

20 h

Endorfines

Dissabte 11 M

18 h

Festa dels 20 anys

Divendres 28 J

19.30 h

Fotoclot

Dissabte 18 M

11 h

Itinerari per l’antiga

Divendres 28 J

20 h

Revetlla de Sant Pere

Farinera Sant Jaume
Divendres 24 M

21 h

Monty Python’s
Flying Circus
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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
Punt d’informació Associació Dret a Morir
Dignament Catalunya

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

