Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
DEL MES
Maig 2022
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Telf. 93 291 80 80 www.farinera.org
/farineradelclot
/farinera
Les entrades es poden adquirir al web farinera.org, a partir del dilluns
de la mateixa setmana de l’esdeveniment.

EXPOSICIONS

ALTRES

XXI MOSTRA FOTOGRÀ- EL VENADITO 4ª EDICIÓ
FICA FOTOCLOT 2022
Fins al 14 de juliol
Fins al 28 de maig
La 21a Mostra Fotogràfica del
Clot-Camp de l’Arpa torna a instal·lar-se la Farinera del Clot. Engunay les temàtiques són dues:
lliure i la llum.

ARTS ESCÈNIQUES

LA VISITA DE LA VELLA
DAMA
Divendres 28 de maig, 20 h
Dissabte 29 de maig, 20 h
5,5 €
Reserva d’entrades enviant un correu a
informacio@farinera.org

A càrrec de l’AT El Partiquí
Els diners ho poden comprar tot?
Què series capaç de fer, per diners? Què ets capaç de fer, per diners? Què has estat capaç de fer,
per diners? La resposta és: TOT.

A càrrec de Sinestesia, Fundació
Mona i CC La Farinera del Clot
El maltractament cap als primats
és el tema central d’aquesta Biennal d’art. Es pot veure una obra
artística de l’exposició a cadascun dels 21 equipaments que hi
participen. Amplieu la informació
a www.farinera.org.

ALTRES

LA KUMBIAMBA
ITINERARI HISTÒRIC:
“Glòries, els seus secrets Festival de cultura i música
llatinoamericana
i la seva història”
Dissabte 14 de maig, 10.30 h
Reserva plaça trucant al 93 291 80 80 o
enviant un correu a informacio@farinera.org

Coneix la plaça de les Glòries i els
seus voltants des d’una vessant
històrica.

Activitats paral·leles a l’exposició:

• Documental: Súper Chango
A càrrec de Paolo Marinelli
Dimarts 3 de maig, 19 h
Preu: Gratuït
Tracta sobre l’exploració de les
dinàmiques amagades en un
projecte de conservació de mones aranya a l’estat de Oaxaca.
• Itinerari: Pedalada primates
ZONA 1: divendres 20 de maig,
d’11 a 13 h
ZONA 2: divendres 20 de maig,
de 19 a 21 h
Preu: 3 € per adult / 1 € per infant
Sortides en bicicleta per visitar la
la Biennal d’art amb l’artista i comissaria Montserrat Pérez.
• Taller: Dissenya el teu cartell
NENS de 8 a 12 anys: dilluns 30
de maig, de 17.30 a 19 h
JOVES de 13 a 16 anys: dilluns
30 de maig, de 19 a 21 h
Preu: 5 € per persona

FESTIVAL

A càrrec de La Kumbiamba i Centre Cultural la Farinera del Clot

• Divendres 6 de maig, 21 h
Concert de “Herederos de Petrona”+ Gambeat (Radio Bemba SoundSystem)
Preu: 15 € (entradium.com)
Grup format pels fills de la gran
mestre Petrona Martínez, una de
les més emblemàtiques i reconegudes cantants de bullerengue
del Carib Colombià.

ITINERARI PER
L’ANTIGA FARINERA
SANT JAUME
Dissabte 21 de maig, 11 h
3€
Reserva plaça trucant al 93 291 80 80 o
enviant un correu a informacio@farinera.org

La Farinera del Clot està emplaçada
en un dels edificis de l’Antiga Farinera Sant Jaume. 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.

• Dissabte 7 de maig,
de 12 a 20 h
Durant tot el dia es faran a l’esplanada i a La Farinera diversos
tallers gratuïts (de cant, percussió i dansa per a totes les edats),
una fira de vinils i ràdio en directe.
• Dissabte 7 de maig,
de 20 a 1 h
Concerts amb CHOLO +
NKUMBA SYSTEM + LA LVCHA
Gran concert gratuït a l’esplanada del CC La Farinera del Clot.

