Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
DEL MES
Juny 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.

MÚSICA

EXPOSICIONS

ALTRES

ALTRES

RIZOMES

EL VENADITO 4ª EDICIÓ

Del 9 de juny al 22 de juliol
Inauguració: 9 de juny, 19 h

Fins al 14 de juliol

CONCERTS AL BAR
ITINERARI HISTÒRIC:
“Glòries, els seus secrets
• Dijous 9 de juny, 20.30 h
i la seva història”
EL PERSIANAS & LOS

A càrrec de Gil Gelpi i Bàrbara
Puigventós
Amb aquesta exposició, es vol retre homenatge a les persones que
formen el barri a través de la fotografia de Bàrbara Puigventós i
l’escultura de Gil Gelpi.
EXPOSICIÓ DINS EL PROGRAMA ‘TEMPORALS’

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.

Dissabte 11 de juny, 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.

INFLUENCERS MUERTOS
Un grup “rico en contenido pero
pobre en continente”. Una mica
punki per ser rumberos, molt
rumberos perquè ens agradi el
reggae i poc moderns per dir-nos
influencers.

Activitats paral·leles a l’exposició:

CICLES

ENDORFINES
12è Cicle d’humor i
d’estiu a La Farinera
Dijous 30 de juny, 20 h
BYE BYE CONFETTI
A càrrec de la cia. La Baldufa
Espectacle de pallassos extravagants i autèntics, en què les mitges
tintes no tenen cabuda. Humor i
amor, a parts iguals.

• Xerrada: La Fundació Mona
Dimarts 14 de juny, 19 h
Preu: Gratuït
Xerrada per conèixer la tasca que
fa aquesta entitat sense ànim de
lucre, que disposa d’un centre
de rehabilitació a prop de Girona, que serveix de llar als primats
rescatats.
• Itinerari: Pedalada primates
Dos torns:
- Dissabte 11 de juny, de 10 a
11.45 h o de 12 a 13.45 h
- Divendres 17 de juny, d’11 a 13
h o 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 27
de juny, de 17.30 a 19 h
JOVES de 13 a 16 anys: dilluns
27 de juny, de 19 a 21 h
Preu: 5 € per persona

REVETLLA DE SANT
PERE
Dimarts 28 de juny, 20 h
ESPLANADA DEL CENTRE CULTURAL LA FARINERA
DEL CLOT

Torna al barri la Revetlla de Sant
Pere, per demostrar que el ClotCamp de l’Arpa no en té prou amb
la Revetlla de Sant Joan. Foc, pirotècnia i cultura amb el concert de
The Salsa Punk Orkestra.

• Dijous 16 de juny, 20 h
THE SWEET JOES
El seu treballat repertori inclou
clàssics del soul, el funk dels 70’
i també posa el seu segell a inoblidables himnes disco dels 80’.

