CULTURA DE
PROXIMITAT

AMB DISTÀNCIA
DE SEGURETAT

CICLE
D’ARTS
PROPERES I
EMERGENTS
DE PETIT
FORMAT

DEL 6 DE JULIOL AL
31 D’OCTUBRE / 2020

EL CICLE A PROP ÉS UNA NOVA PROGRAMACIÓ CULTURAL
DE PETIT FORMAT QUE PORTA ALS BARRIS DE LA CIUTAT
DE GIRONA PROPOSTES ARTÍSTIQUES DE CREADORES
EMERGENTS DE LES COMARQUES GIRONINES. ELS CENTRES
CÍVICS, BIBLIOTEQUES MUNICIPALS I L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
ES CONVERTEIXEN EN L’APARADOR DE LES PROPOSTES MÉS
FRESQUES I DE PROXIMITAT!
TOTES LES ACTIVITATS
SÓN GRATUÏTES!

BEATJAMMERS

JESSICA
MELLADO

@beatjammersmusic

@claragispertvidal

VAM SALVAR
MOLTS PEIXOS

CONCERT
Dijous 9 de juliol, 21 h
Pati Centre Cívic Onyar

CONCERT
Dijous 9 de juliol, 20 h
Exterior de l’Estació Espai Jove

@jessicamellado

IL·LUSTRACIÓ
Del 6 de juliol al 31 d’agost
Biblioteca Salvador Allende

Clara Gispert dibuixa el que li agrada, i li agraden
les persones. Persones sense rostre i alguns peixos
amb escates. Escates entre línies i cabells de tinta
negra. El negre predomina i algun color s’escapa.

Beatjammers és un projecte col·lectiu i instrumental
de diversos productors que, tot i provenir d’àmbits
musicals diferents, ofereixen un show sense límits
sonors amb diversió i participació assegurada.

Gotas de Agua és el segon treball de Jessica Mellado
que toca en directe amb energia, actitud i caràcter
mediterrani. Un concert de pop-rumba és la proposta que ens porta aquesta artista d’arrels andaluses.

CONCERT
Dijous 16 de juliol, 20 h
Exterior de l’Estació Espai Jove

CONCERT
Dijous 16 de juliol, 21 h
Exterior de l’Estació Espai Jove

CONCERT
Dijous 16 de juliol, 21 h
Pati Centre Cívic Onyar

AIXOPLUC

@aixoplucmusic

LA MARTA RIUS

JORDI
RODRIGUEZ

PRESENTACIÓ DEL DISC
“ÀNIMA SALVATGE”

@jordirodriguezrodri

GROOVE JAM

@lamartarius

CLARA GISPERT

“ENTRE FRONTERES”

CLOWN
Dissabte 18 de juliol, 19.30 h
Plaça Empúries

RECITAL
Dilluns 20 de juliol, 20 h
Biblioteca Ernest Lluch

Centre Cívic Sant Narcís

Centre Cívic Sant Narcís

HAS VIST
EL MAR?

Un submarinista vol arribar al mar i volta perdut pels
carrers entre la gent. Amb gestos, sons i molt d’humor
intenta establir complicitat amb els vianants per poder
arribar a la seva fita: capbussar-se al mar i ser feliç.
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MADAME FUTURE

L’ESTREBADA

@gemmaarimany

CLOWN
Dissabte 18 de juliol, 19 h
Plaça Empúries

Inscripció prèvia a: bibelluch@ajgirona.cat

Concert que recorre la majoria de pals ternaris del
flamenco amb una visió interpretativa i concepció
rítmica pròpia. El repertori inclou bulerías, abandolaos, seguiriyas, soleá, fandangos, jaleos, etc.

@Lapaya.sa

Aixopluc és un projecte musical que neix i beu de
les valls i les muntanyes de la Garrotxa amb cançons pròpies que parlen de natura i d’amor a través
de la guitarra, el piano i dues veus.

@rikoclown

La música de La Marta Rius és cançó d’autor amb
presa de terra. La seva veu, íntima, dolça i salvatge, ens condueix a unes cançons amb un equilibri
particular, on res hi sobra i res hi manca.

CIA LA PAYA S.A.

MECÀNICA ORGÀNICA

Madame Future ha evolucionat en el món de la màgia més professional sense gaire èxit... Entranyable
i enèrgica, ens convida a descobrir la seva veritable
màgia interior amb un humor agut i innocent.

Quan t’estiren, contra la teva voluntat, i et deixen anar
de cop, vas a parar a un lloc que desconeixies. L’estrebada és negra i porta porra. Un recital de poesia i
guitarra que posa versos als fets d’octubre del 2017.

CONCERT
Dijous 23 de juliol, 20 h
Plaça de l’Om

Biblioteca Just M. Casero

Centre Cívic Pont Major

TO WIT…

MAG FÈLIX

NAKED

Jocs de màgia increïbles, divertits, participatius i
musicals amb molt humor per a tots els públics.
Escapismes, aparicions i desaparicions, endevinacions impossibles i molt més!

El diàleg d’un contrabaix i una veu, o el joc d’acolorir un repertori de clàssics de la música popular
contemporània únicament amb dos timbres. Un
exercici de diàleg constant, atreviment i originalitat.

CONCERT
Dijous 30 de juliol, 20 h
Exterior Biblioteca Salvador Allende

CONCERT

Cívic

NOÈ ESCOLÀ

TOPOGRAFIA
DEL MOVIMENT

@elia_teisse

MARINA PRAT

Elisma és un power trio de hard rock liderat pel guitarrista Ismael Berengena que ofereix un directe intens, potent i enèrgic. Una proposta de rock dur que
ha comptat amb el suport de grans guitarristes.

@noe.escola

Centre

ELISMA

DANSA
Divendres 4 de setembre, 19 h
Centre Cívic Pla de Palau
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@marinapratmusica

Inscripció prèvia a: biblioallende@ajgirona.cat

POTADECABRA

@elismarokband

CONCERT
Dimecres 22 de juliol, 20 h
Plaça de l’Om

@towitmusic

IL·LUSIONISME
Dimarts 21 de juliol, 20 h
Pati CC Onyar

PRESENTACIÓ DEL DISC
“SERENDIPIA”

DELIRIS POÈTICS

Serendipia és un viatge emocional d’amor, desamor, d’imaginació i d’esperança. Un directe sincer
i proper, on s’expliquen dotze històries personals
i alguna invenció.

Noè Escolà presenta tres discs que transcorren pel
rock, el pop i el jazz amb poesia musicada amb una
forta personalitat. Sens dubte una proposta arriscada plena de sensibilitat i molt vent!

Dansa performativa amb acompanyament de so i
text en directe que explora la transformació del cos
i el seu volum a partir del moviment i de la projecció
en l’espai d’una retina lineal en blanc i negre.

PINTURA
Del 14 de setembre fins el 9 d’octubre.
Inauguració el 14 de setembre a les 18 h
Biblioteca Just M. Casero

CONTES PER ADULTS
Dimecres 16 de setembre, 20 h
Biblioteca Ernest Lluch

DANSA I POESIA
Divendres 25 de setembre, 18 h
Exterior Centre Cívic Ter

ELS ESTATS
DELS COSSOS

@azetayu

@marinagil_cantacontes

ET CANTO
UN CONTE?

@saraolivasanz

SARA OLIVA
SANZ

CIA. TOPOGRAFIA

IDU MASSA I AZUCENA MOMO

TRANSDISCIPLINARI
Divendres 25 de setembre, 18 h
Exterior Centre Cívic Ter

TEATRE
Dissabte 26 de setembre, 11 h
Biblioteca Salvador Allende

RADO’S POPPING
ANIMATION

L’ÚLTIM SIFIR

Inscripció prèvia a: biblioallende@ajgirona.cat

DANSA
Divendres 25 de setembre, 18 h
Exterior Centre Cívic Ter

@arampouclavell

Una veu que s’erigeix des del marge. Una invocació a l’absència d’un cos i del seu silenci perifèric.
Dues intèrprets que entrellacen presència i moviment, dansa i poesia.

@simbadxxl

Aquesta mostra de pintura és el resultat de la recerca personal de l’artista entre els espais interiors i els espais exteriors, entre el finit i l’infinit,
entre la carn i la transcendència.

MARINA GIL CANTACONTES
En quin moment ens vam fer tan grans que vam
deixar d’escoltar contes? Segueixen tenint la mateixa màgia...i per comprovar-ho només t’has de
deixar emportar per la imaginació que et reclama!

SOTA SOSPITA
CIA. LA ITINERANT

Rado’s Popping Animation és una proposta de
dansa creativa basada en la improvisació que sorgeix de la interacció profunda de la música electrònica amb cada una de les articulacions del cos.

Un aventurer emprèn la recerca d’un poble oblidat. Un viatge mitològic amb elements tant reals
com fantàstics. Com sonen les veus dels pobles
que ningú recorda?

L’espectacle Sota Sospita submergeix el públic en
una aventura trepidant d’un metge gironí que ha
d’interrompre les seves vacances a la Toscana quan
rep una trucada de la policia de Girona.

CONCERT
Dissabte 26 de setembre, 20 h
Centre Cívic Sant Narcís

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA
DOCUMENTAL
Del 2 al 31 d’octubre
Centre Cívic Onyar

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA
Del 3 al 31 d’octubre
Inauguració el 3 d’octubre a les 18 h
Centre Cívic Pla de Palau

Sinera és un viatge pel món interior de Vinnie Kairos. Una experiència basada en la sonoritat de la
música popular catalana i la potència de ritmes
crus i contundents.

La Marina, “la Pastora de Bruguera”, és una de les
últimes romàntiques d’un estil de vida que corre al
precipici cap a la seva extinció. Hi ha feines que
les fas, i d’altres que senzillament les ets.

Gaia és una exposició fotogràfica immersiva sobre
la relació que té l’ésser humà, en concret la figura
femenina, amb contacte amb la natura i com la interacció d’aquestes dues genera nous paisatges.

TEATRE MULTIDISCIPLINARI
Dissabte 3 d’octubre, 20 h
Centre Cívic Sant Narcís

GLOSA FAMILIAR
Dimarts 20 d’octubre, 17.30 h
Biblioteca Antònia Adroher

MAPPING
Dimarts 27 d’octubre, 17.30 h
Biblioteca Antònia Adroher

CARTOGRAFIA
DEL COS ESTRANY

L’AGÈNCIA SECRETA
DE LES PARAULES.
L’ENTRENAMENT

MAPPING
LITERARI
INTERACTIU

@lighthinklab

ALÍCIA BULLICH LUZÁN

@elsomnideldrac

DAVID FAJULA

@cartografiadelcosestrany

PRESENTACIÓ OFICIAL
DEL DISC “SINERA”

Inscripció prèvia a: biblioadroher@ajgirona.cat

GAIA

Inscripció prèvia a: biblioadroher@ajgirona.cat

@vinniekairos

VINNIE KAIROS

ELS ÚLTIMS
ROMÀNTICS

@bu_chilll

CIA. QUI SIGUI

@dfajula_editorial_photo

RADO BERNAL LÓPEZ

UNA CREACIÓ DE MARIA JOVER
I ANDREA PELLEJERO

CIA. EL SOMNI DEL DRAC

LIGHTHINK LAB

Un viatge pel territori desconegut del cos mirat des
de fora, estranyant-lo. Des de la Verge fins a la nina
inflable. És també un concert de música programàtica i una exposició de pintura paisatgística.

L’Agència secreta de les paraules busca un nou
agent pel Servei de Paraules Aparellades. Els candidats a ocupar la vacant hauran de passar proves
molt exigents que superaran amb l’ajuda del públic.

Amb la instal·lació d’una estructura retroprojectada
i interactiva per a l’usuari, es podrà escollir, viatjar,
qüestionar-se o simplement jugar amb el contingut
d’un mapping creat especialment per a l’ocasió.

