Image not found or type unknown

Agenda
TALLER DE RESTAURACIÓ BESTIARI DEL DRAC QUE VOL TRAGAR
DE L’1 AL 26 DE JULIOL ELS DIMECRES
DE LES 17 H A LES 20 H
ALS VESTIDORS DEL TEATRE
Del 1 al 26 de juliol de 2019 (De 17.00 h a 20.00 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: CONCERT DELS ALUMNES DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
Encetem el festival Artot d'aquest any amb un concert a càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de
Música del municipi.
Dilluns, 1 de juliol de 2019 (De 21.30 h a 23.00 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: JULIOL THE BLACK BLUES BROTHERS
John Belushi i Dan Aykroyd s’han quintuplicat. Ara són Kevin,
Michael, Norris, Dennis i Sylvester; la mateixa camisa blanca,
les mateixes ulleres Rayban i bona part de les cançons del mític
film dirigit per John Landis l’any 1980. A partir d’aquí, creativitat,
potència i les més espectaculars acrobàcies. Circ contemporani
i comèdia musical en perfecta fusió. Jazz, blues i un repertori
vastíssim de disciplines circenses.
Dimarts, 2 de juliol de 2019 (De 21.30 h a 22.30 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: TERRA EFÍMERA
Entre arquitectura efímera i coreografia pictòrica, la terra
s’expressa a nivell plàstic. Amb una inquietant sensualitat,
l’espectacle juga amb la fusió entre pintura i cinema, dibuix
animat i coreografia, teatre d’ombres i creació gràfica.
Dimecres, 3 de juliol de 2019 (De 21.30 h a 22.15 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: MUES CIA MAUVAIS COTON
Una faula sobre la vida i el pas del temps ...
Jugant amb el material natural, el moviment dels animals, el
vestit i la muda ... la protagonista puja i llisca sobre aquest
simple fil inclinat.
La dansa, tant animal com humana, juga amb la modelització,
la màscara i la disfressa, l’ascens i el descens, en una peça
curta que parla a totes i tots d’on és.
Dijous, 4 de juliol de 2019 (De 20.00 h a 21.00 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: CULBUTO
Culbuto juga amb els límits del que som capaços de fer volant sobre el públic.
Dijous, 4 de juliol de 2019 (De 21.00 h a 21.30 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: ELS POPS (concert a La Catòlica)
Concert a La Catòlica, el bar del teatre.
Del 6 al 7 de juliol de 2019 (De 23.00 h a 00.00 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: CONCERT DE LA CORAL CONTRATEMPS
La volta al món en 800 compassos.
De Catalunya a Amèrica del Nord, del Brasil al continent africà,
de les regions més fredes de l’Antàrtida fins al Japó i Nova
Guinea, de Rússia cap a l’antiga Constantinoble i per diversos
racons d’Europa, la Coral Contratemps presenta un concert que
busca capturar melodies, sons, idiomes, i missatges d’arreu del
món.
Diumenge, 7 de juliol de 2019 (De 19.00 h a 20.00 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: MY HIP HOP HISTORY
Sons, ritme, colors i paraules per reviure una història de revolta, llibertat i expressió: Hip-Hop
Dilluns, 8 de juliol de 2019 (De 21.00 h a 22.00 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: PICNIC ON THE MOON
Picnic on the Moon és el “tableau vivant’’ de dos éssers al Sud
de França passant la tarda al parc, gaudint d’un pícnic sota el
sol amb la suau brisa acariciant els seus cabells. Què passaria
si de cop i volta se n’adonessin de que el sol en realitat és una
bombeta i que aquesta brisa prové d’un ventilador?
Dimarts, 9 de juliol de 2019 (De 20.30 h a 20.46 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: MULÏER CIA MADUIXA
Mulïer és un espectacle de dansa sobre xanques interpretat
per 5 ballarines.
Les dones són el punt de partida. L’espectacle neix de la
necessitat d’explorar la identitat femenina a través del joc
corporal, tot posant l’accent en la imatge, la poètica visual i la
narració per tal d’arribar a la sensibilitat de l’espectador.
Dimarts, 9 de juliol de 2019 (De 21.30 h a 22.15 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: MARTA ROMA TRIO
MARTA ROMA TRIO PRESENTA EL SEU NOU TREBALL A OSONA,
PER SEMPRE
Dimecres, 10 de juliol de 2019 (De 21.30 h a 22.30 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: LES MAGDALENES DE POP CIA KADAVRESKY
Ingredients: Acrobàcies - Corretges aèries - Pal xinès - Dansa d’esquí
Equilibris - Teatre d’objectes - Joc de pallasso - Música en directe
Dijous, 11 de juliol de 2019 (De 21.30 h a 22.30 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: MOUND SOUND
Concert a La Catòlica, el bar del teatre.
Dissabte, 13 de juliol de 2019 (De 21.00 h a 22.30 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: DAKOTA DE JORDI GALCERÀN
Una comèdia divertidíssima,
que presenta una contínua
giragonsa de sorpreses
i provoca una dinàmica
molt especial entre l’acció
escènica i el públic.
Diumenge, 14 de juliol de 2019 (De 18.30 h a 20.00 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: JOAN ROVIRA PRESENTA EL SEU NOU
TREBALL DIES MILLORS
DIES MILLORS, és el tercer disc de llarga durada de Joan Rovira,
un disc vitalista que combina la música festiva amb la música més
intimista: ritmes caribenys fusionats amb el pop més actual i amb
pinzellades de música electrònica.
Dimecres, 17 de juliol de 2019 (De 21.30 h a 22.30 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: PRESENTACIÓ ESPECTACLE ARTISTOTS
Aquest any els Artistots faran la seva pròpia creació, un treball
basat en la música , la percussió, el moviment corporal i la dansa.
No us perdeu aquest treball dels nostres petits grans artistes, el
ARTISTOTS.
Veure programa a part.
Dijous, 18 de juliol de 2019 (De 21.30 h a 22.30 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: PEYU L’HOME ORQUESTRA (seguidament de
l’espectacle ARTISTOTS)
En Peyu ha volgut fer d’alguna manera una paròdia-homenatge
d’aquesta figura que tots hem vist a la Festa Major del poble.
Dijous, 18 de juliol de 2019 (De 22.30 h a 23.30 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: MAR ORTEGA Y EL LADRON DE GUEVARA
(concert a La Catòlica)
Concert a La Catòlica, el bar del teatre.
Dissabte, 20 de juliol de 2019 (De 21.00 h a 22.30 h)

FESTIVAL ARTOT 2019: MYSTARS (concert a La Catòlica)
Concert a La Catòlica, el bar del teatre.
Del 27 al 28 de juliol de 2019 (De 23.00 h a 01.00 h)

Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor atendrà gratuïtament les vostres peticions, dubtes i queixes
relacionades amb els drets dels consumidors:
-Telefonia mòbil i fixe
-Etiquetatge i garanties de productes
-Compra i lloguer d'habitatges
-Serveis bancaris, assegurances
-Compra-venda de vehicles
-Serveis post-venda
-Serveis turístics
-Altres
Dijous, 8 d'agost de 2019 (De 10.30 h a 11.30 h)

Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor atendrà gratuïtament les vostres peticions, dubtes i queixes
relacionades amb els drets dels consumidors:
-Telefonia mòbil i fixe
-Etiquetatge i garanties de productes
-Compra i lloguer d'habitatges

-Serveis bancaris, assegurances
-Compra-venda de vehicles
-Serveis post-venda
-Serveis turístics
-Altres
Dijous, 8 d'agost de 2019 (De 12.00 h a 13.00 h)

Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor atendrà gratuïtament les vostres peticions, dubtes i queixes
relacionades amb els drets dels consumidors:
-Telefonia mòbil i fixe
-Etiquetatge i garanties de productes
-Compra i lloguer d'habitatges
-Serveis bancaris, assegurances
-Compra-venda de vehicles
-Serveis post-venda
-Serveis turístics
-Altres

Dijous, 3 d'octubre de 2019 (De 10.30 h a 11.30 h)

Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor atendrà gratuïtament les vostres peticions, dubtes i queixes
relacionades amb els drets dels consumidors:
-Telefonia mòbil i fixe
-Etiquetatge i garanties de productes
-Compra i lloguer d'habitatges
-Serveis bancaris, assegurances

-Compra-venda de vehicles
-Serveis post-venda
-Serveis turístics
-Altres
Dijous, 3 d'octubre de 2019 (De 12.00 h a 13.00 h)

Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor atendrà gratuïtament les vostres peticions, dubtes i queixes
relacionades amb els drets dels consumidors:
-Telefonia mòbil i fixe
-Etiquetatge i garanties de productes
-Compra i lloguer d'habitatges
-Serveis bancaris, assegurances
-Compra-venda de vehicles
-Serveis post-venda
-Serveis turístics
-Altres
Dijous, 12 de desembre de 2019 (De 10.30 h a 11.30 h)

Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor atendrà gratuïtament les vostres peticions, dubtes i queixes
relacionades amb els drets dels consumidors:
-Telefonia mòbil i fixe
-Etiquetatge i garanties de productes
-Compra i lloguer d'habitatges
-Serveis bancaris, assegurances
-Compra-venda de vehicles
-Serveis post-venda

-Serveis turístics
-Altres
Dijous, 12 de desembre de 2019 (De 12.00 h a 13.00 h)

