La Farinera del Clot

Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
DEL MES
Setembre 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

ARTS ESCÈNIQUES

MÚSICA

COM ELS ULLS QUE NO ES
PODEN VEURE L’UN A L’ALTRE

POLEMICA(s)

LICUS

Divendres 16 de setembre, 20 h
5,50 €

Dissabte 17 de setembre, 20 h
5,50 €

Venda d’entrades a www.farinera.org

Venda d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Minervas
Comèdia escrita per Cristina Clemente i Berta Errando.
Tres dones amb tres conflictes vitals que les
aboca a preguntar-se com la política, el poder i el sexe poden fer trontollar els nostres
principis.

Licus reivindica la música com a eina per
vehicular sentiments i inquietuds personals
i col·lectives, com a eina poètica i de transformació social. Teballa en un directe que vol
aglutinar diferents disciplines i metodologies
per connectar amb l’audiència.

Del 8 de setembre al 29 d’octubre
A càrrec d’Ares Molins
Reflexió sobre les realitats paral·leles a partir de la divisió de l’institut de Cardedeu l’any
2000 en dos instituts autònoms que habiten
un mateix edifici, generant dues realitats que
no es toquen ni es veuen entre si.
EXPOSICIÓ DINS ART PHOTO BCN

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A
LA FARINERA

CONCERT AL BAR:
GUAPO DUDI’S
Dijous 29 de setembre, 20 h

ALTRES

ITINERARI HISTÒRIC “Glòries,
els seus secrets i la seva història”
Dissabte 17 de setembre, 10.30 h
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de Mireia Pons de Passejant
per Barcelona (Guia Oficial)
Coneix la plaça de les Glòries i els seus voltants des d’una vessant històrica i gaudeix recordant i descobrint els diferents espais.

Banda de 3 integrants que fa un repertori que
té una mica de tot per a tots. Principalment
toquen versions de pop / rock, en l’estil de
swing, jazz, llatí i rockabilly. Totes les versions
que toquen són una alternativa a l’original.

