Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
DEL MES
Setembre 2019
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Telf. 93 291 80 80 www.farinera.org
@farinera
Les entrades es poden reservar per telèfon al 93 291 80 80,
a partir del dilluns anterior a la data de cada espectacle.
L’aforament de la sala del teatre és limitat a 180 localitats.

MÚSICA

EXPOSICIONS

TALLERS TARDOR

ALEX SERRA PRESENTA
‘IN THE REAL WORLD’

DEL PORT VELL AL CARMEL

Inscripcions presencials i on-line
www.farinera.org
del 16 al 27 de setembre de 2019.

Divendres 13 de setembre, 21 h
10 €
Entrades a www.ticketea.com
Una col·lecció de cançons que recreen un viatge iniciàtic en el que recorre, del 2012 al 2016,
gran part de Sudamèrica i Sudàfrica. Al 2017
torna a Barcelona i connecta amb Toti Arimany,
productor entre d’altres, de Manu Chao i Macaco, que porta la seva música a una altra dimensió.

Del 19 de setembre al 25 d’octubre
Inauguració: dijous 19 de setembre, 19 h
A càrrec d’Antonio Ramos i Bernard Graf
Cinquanta fotografies analògiques en
blanc i negre que recorren dos escenaris
extrems del paisatge de Barcelona.

FESTIVALS

NORTHERN CLOT
MENÚ CULTURAL BAR LA MOLA

JAM SESSION
Divendres 20 de setembre, 20.30 h
Porta el teu instrument o vine a escoltar.
Qualsevol proposta és benvinguda. Música
en directe per compartir.
Taquilla inversa

Dissabte 28 de setembre,
a partir de les 17 h
A càrrec de Northern Clot
Northern Clot ofereix una xarxa de serveis
artístics i professionals que ajuden a la reactivació del comerç de proximitat, a promoure la
vida associativa i a gestionar tota classe d’activitats de caràcter general i d’interès col·lectiu.
Enguany celebren el 6è aniversari plens d’entusiasme, de nervi, de força i de sorpreses dalt
de l’escenari.

Els cursos s’impartiran durant els mesos d’octubre, novembre i desembre
de 2019.

-

Ioga
Pilates
Hipopressius
Fitness postpart amb nadons
Marxa nòrdica
Introducció a la pràctica del
mindfulness
- Dancefit
- Cardio dance 80’s
- Country
- Bollywood fitness
- Poesia
- Patronatge
- Recicla, reutilitza i reinventa la
teva roba
- Teatre
- Fotografia de retrat
- Iniciació a l’aquarel·la

