COLLSACABRA
CREIX’16

COLLSACABRA CREIX!
!
Encetem la 2a temporada del cicle anual d’activitats culturals
Collsacabra Creix, amb interessants espectacles de diferents
disciplines i propostes artístiques que intervindran en el
paisatge urbà del municipi.!
!
Collsacabra Creix, consolida l’estructura per trimestres: arts
escèniques; circ i escultura; música i pintura; arts visuals i
literatura. !
!
El cicle, d’abast territorial, es desenvoluparà en els 4 nuclis del
municipi: l’Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant
Julià de Cabrera, i en entorns privilegiats del Collsacabra.!
!
La programació és oberta a tothom: infants, joves, adults i savis per gaudir de les activitats i la cultura, pròxima i forana.!

TRIPULA!
!
“Farres Brothers”!
Teatre familiar!
!
Dissabte,16 de gener!
18:00 h.!
Entrada: 3€ (Aforament limitat)!
Pavelló Municipal - L’Esquirol!
!
Dos científics il·luminats han
descobert una nova manera de
viatjar i ho exposen a un grup de
passatgers. Després de molt treball
i esforç, es veuen amb cor de
mostrar-nos la seva gran evolució
en els mitjans de transport: el
Globus Estàtic.!

COPACABANA!
!
“Cia. Ponten Pie”!
Teatre per adults!
!
Diumenge, 14 de febrer!
19:30 h.!
Entrada: 8€ (Aforament limitat)!
Pavelló Municipal – L’Esquirol!
!
La sala es transforma en un
restaurant sense gaire activitat
regentat per tres cuiners. El públic,
protagonista fonamental per
l’elaboració de l’espectacle, que
assisteix com a client al restaurant
Copacabana, queda immers dins la
representació on podrà degustar les
petites quantitats d’uns deliciosos
plats cuinats pels actors.!

MOVENT LES
PARAULES!
!
“Pepa Lavilla”!
Lectura dramatitzada!
!
Dissabte, 19 de març!
19:00 h.!
Entrada: 3€ (Aforament limitat)!
Antigues Escoles - Cantonigròs!
!
Lectura de contes de Montserrat
Roig que ens conviden a
qüestionar-nos la vida, la guerra,
l’amor sense lligams, l’amor amb
plenitud, el respecte, la maternitat.
Espectacle de petit format, on la
paraula i la dansa es donen la mà.
La música és el punt d’enllaç.

ESCULTURES VIVES!
!
“Pont de Queros”!
Arquitectura del salze!
!
Abril!
L’Esquirol!
!
Una proposta artística diferent,
que deixarà empremta en algun
indret del municipi. Tot passejant
es notarà, es respirarà i podrà
tocar la terra d’artistes, on vivim.
Ens agrada ensumar la cultura en
qualsevol racó.!

FEM MURALS I!
!
“Gerard Torrents”!
Dissabte, 14 de maig!
L’Esquirol!
!
Els murals de carrer fa temps que
s’han convertit en un element
distintiu de molts pobles i ciutats.!
!
Per això, tenim la voluntat d’omplir
d’art espais que actualment no
tenen cap valor ni encant,
l’objectiu és apropar l’art a tota la
població i donar vida a aquests
murs. !

PERFECCIONANT EL
VOL
!
“Cia. Si lo se no me cuelgo”!
Taller de circ (entre 7 i 12 anys)!
!
13 al 17 de juny !
15:30 h. a 16:45 h.!
Inscripció: 2€!
Pavelló Municipal – L’Esquirol!
!
Taller autodidacte que inclou
trapezi-teles, acrobàcia, malabars i
monocicles. !
!

EL VOL DELS
MESTRES!
!
“Cia. Si lo sé no me cuelgo”!
Espectacle de circ!
!
Dissabte, 18 de juny!
18:00 h.!
Entrada lliure!
La Pollancreda - l’Esquirol!
!
Espectacle dels mestres del taller
de circ!
!

MOBY DIXIE!
!
Concert de música dixie!
!
Dissabte, 2 de juliol!
12:00 h.!
Entrada lliure!
Piscina municipal – L’Esquirol!
!
!
Formació dedicada a tocar jazz
tradicional a l’estil dixieland tal
com feien les bandes de Nova
Orleans i Chicago a
començaments del s. XX.!

LES SUITES DE !
J. S. BACH!
!
“Pau Codina”!
Concert de música clàssica!
!
Dissabte, 2 de juliol!
19:00 h.!
Entrada lliure!
Església - Sant Martí Sescorts!
!
Concert de violoncel a càrrec de
Pau Codina, fill de l’Esquirol. Un
dels més grans talents de la
interpretació musical de
Catalunya dels darrers anys.!

L’ÒPERA LA BOHÈME!
DE G. PUCCINI!
!
Liceu a la fresca!
!
Divendres, 8 de juliol !
22:00 h.!
Plaça Nova - l’Esquirol!
La pista - Cantonigròs!
!
El Gran Teatre del Liceu, en la
seva tasca de promoure i
potenciar la cultura, té la vocació
d’expandir i difondre la seva
activitat operística i musical per tot
el territori sota el programa Tots
Som Liceu. !

FEM MURALS II!
!
Juliol!
Cantonigròs!
!
Canviem d’entorn, Cantonigròs.!
Els murals de carrer fa temps que
s’han convertit en un element
distintiu de molts pobles i ciutats.!
!
Per això, tenim la voluntat d’omplir
d’art espais que actualment no
tenen cap valor ni encant, l’objectiu
és apropar l’art a tota la població i
donar vida a aquests murs. !

APLEC DE SANT
JULIÀ DE CABRERA!
!
Diumenge, 28 d’agost !
12:00 h. a 20:00 h.!
Prats de Sant Julià de Cabrera!
!
• Missa!
• Arrossada!
• Concert Last Call!
• Sardanes Cobla Sabadell!
Consolidem l’Aplec de Sant Julià
de Cabrera, recuperat l’any 2015.
De nou, una vetllada per a tothom
en plena natura, als peus de la
Serra de Cabrera.!
!

FESTIVALET DEL !
COLLSACABRA!
!
Concerts de música diversa!
!
Dissabte, 3 de setembre!
Entrada lliure!
Cantonigròs (3 escenaris)!
!
• Cafè concert!
• Carles Belda & Xerrameco!
• Jordi Tonietti!
• La Canya d’Or!
• Dani Vega!
• Marina BBFace!
• Mixetes!

“COLLsaCABRA”!
!
1er Concurs de fotografia,
Collsacabra Creix!
!
Presentació de les bases!
Divendres, 10 de juny!
Recepció de fotografies!
Fins el divendres, 7 d’octubre!
Exposició i entrega de premis!
Dissabte, 5 de novembre!
!
En 5 indrets del Collsacabra cada
autor plasmarà la bellesa del
paisatge segons el seu enfoc i
saviesa.!
!
!

CURS DE
CURTMETRATGES!
!
Del 17 al 21 d’octubre!
17:00 h.!
Inscripció gratuïta!
Al Punt Jove – L’Esquirol!
!
Com es fa un curtmetratge?
Guionistes, localitzacions, atrezzo,
editors d’imatges…!
!

PINTEM CONTES!
“Caro Von Arend”!
“David Granados”!
!
Dissabte,17 de desembre!
18:00 h.!
Entrada: lliure!
Local Entitats - L’Esquirol!
!
Jo il·lustro, tu contes…i tots
cantem! Anirem cantant cap al país
dels contes i, mentre anem creant
les imatges, descobrirem junts la
història que s’amaga.!
Espectacle de petit format on es
barrejen la narració oral, la
il·lustració i la música.!
!

Col.labora!
Paula Reñé!

