Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
DEL MES
Desembre 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.
EXPOSICIONS

ARTS ESCÈNIQUES

AUDIOVISUALS

TEATRE PER A TOTS
ELS PÚBLICS

L’EVOLUCIÓ
DE LA FORMA

ARMA DE
CONSTRUCCIÓN
MASIVA

WE LIKE IT LIKE THAT.
THE STORY OF LATIN
BOOGALOO

LA GALLINA
DELS OUS D’OR

Divendres 13 de desembre, 21 h

Dijous 12 de desembre, 19 h

Fins al 21 de desembre
A càrrec de Marisa Ordoñez
Recull de l’obra escultòrica de l’autora per apreciar l’evolució en el tractament de la matèria i els plantejaments
intel·lectuals, socials o ideològics de
com ha estat suggerida.

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de la cia. José
y sus Hermanas
L’escola ens ha de fer més grans,
més lliures, més savis? L’espectacle
reflexiona sobre el sistema educatiu.
ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Director Mathew Ramirez Warren
United States / 78 min. / 2014 /
English
Més que una moda o una avantsala de la salsa, el boogaloo va ser el
GRAN so hispà, urbà i molón, del NY
dels 60. Jove i fresc, però fill de la tradició, el bugalú va donar identitat a
una comunitat.

Diumenge 15 de desembre, 12 h
4,5 €
A càrrec de cia. Zum-Zum Teatre
Els grangers d’aquesta història no
perdien el temps pensant en els diners i sempre repartien el poc que
tenien amb qui més ho necessitava,
fins que una gallina va pondre un
ou d’or.

PROJECCIÓ DINS EL CICLE DE CINEMA IN-EDIT ON TOUR

L’ARXIPÈLAG DE
LA LLIBERTAT
Divendres 20 de desembre, 21 h
Entrada: Una joguina nova per la Campanya
de Reis del Clot-Camp de l’Arpa

BAR LA MOLA

JAM SESSION
Dijous 19 de desembre, 20.30 h
Porta el treu instrument o vine a
escoltar. Qualsevol proposta serà
benvinguda. Música en directe per
compartir.
Taquilla inversa

A càrrec de l’AT El Partiquí
L’espectacle posa en comú paraules,
articulades de formes diverses, imatges rescatades de l’oblit i músiques
vingudes d’arreu, que comparteixen
un mateix anhel.

AUDIOVISUALS
ALTRES

EL DIA MÉS CURT:
Secció PERLES

30ª CAMPANYA DE REIS (Curmetratge per confirmar)
DEL CLOT-CAMP DE
Dimarts 10 de desembre, 19 h
L’ARPA
Del 2 de desembre al 5 de gener
en horari d’obertura del centre
Com cada any, La Farinera participa
com a punt de recollida de joguines
noves i obsequis nous per a la gent
gran.

Entorn del dia més curt de l’any, celebrem mundialment la festa del curtmetratge, per reivindicar el cinema de
curta durada.

