Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
DEL MES
Gener 2020
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Telf. 93 291 80 80 www.farinera.org
@farinera
Les entrades es poden adquirir al web farinera.org, a partir del dilluns
de la mateixa setmana de l’espectacle (excepte en el cas del concert
del 18 de gener).
L’aforament de la sala del teatre és limitat a 180 localitats.

EXPOSICIONS

MÚSICA

MENÚ CULTURAL AL BAR LA MOLA

MAPES DEL TEMPS

PEDRO JAVIER GONZÁLEZ
presenta ”BABIA”

JAM SESSION

Del 16 de gener al 29 de febrer
Inauguració: 16 de gener, 19.30 h
A càrrec d’Arantxa Campos
Veurem la preocupació de l’autora pel pas del
temps, representat de forma visceral i abstracte
amb colors que formen mapes imaginaris mentre anem descobrint petits símbols d’aquest
temps que fuig de les nostres mans.
DINS EL ‘MUSES, 8è CICLE DE DONES CREADORES’

Dissabte 18 de gener, 21 h
5,50 €
Venta d’entrades a www.farinera.org
El guitarrista barceloní presenta un nou àlbum
que pot definir-se com un “monòleg de guitarra”, ja que no hi ha en ell més actors ni escenografia que el de l’instrument de fusta i sis
cordes.
DINS EL ‘CALIU, CICLE DE MÚSICA D’HIVERN 2020’

Divendres 24 de gener, 20.30 h
Porta el teu instrument o vine a escoltar.
Qualsevol proposta és benvinguda. Música
en directe per compartir.
Taquilla inversa

TEATRE PER A TOTS
ELS PÚBLICS

MARE TERRA
Diumenge 19 de gener, 12 h

4,50 €
Venta d’entrades a www.farinera.org

ARTS ESCÈNIQUES

6è CONCURS DE DONES
MONOLOGUISTES
Divendres 31 de gener, 21 h
Les finalistes del certamen ens monstraran
la seva proposta d’entre les que s’escollirà la
guanyadora, que rebrà un premi de 300 €. Tot
plegat presentat per Impro Barcelona.
DINS EL ‘MUSES, 8è CICLE DE DONES CREADORES’

ALTRES

TALLER: LES EMOCIONS QUE
ENS MOUEN
Divendres 31 de gener, de 16 a 18 h
Reserva plaça a informacio@farinera.org o al
93 291 80 80
A càrrec de Carol Villalón i Flavia
Anconetani
Exploració de les emocions bàsiques mitjançant la música i la pintura, primer individualment i després col·lectivament.
DINS EL ‘MUSES, 8è CICLE DE DONES CREADORES’

A càrrec de la cia. del Príncep Totilau
En Bernat té cinc anys i una pila de preguntes
sense resposta: “D’on van sortir la lluna, el sol,
les estrelles i el planeta Terra?”; “Com és que
tots els dinosaures es van morir?”, “Abans de
ser a la panxa de la mare, on era jo?”. Veniu a
descobrir tot el que es pregunta en Bernat.

