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extra
Fossat de santa eulàlia 
(Castell de MontjuïC)
Fins al 8 d’agost 
10è aniversari  
de la sala Montjuïc

CaixaForuM
Fins al 25 de juliol 
nits d’estiu al caixaForuM

Carpa Font MàgiCa MontjuïC
Fins al 22 de juliol 
tallers de circ
Circulant, circ en moviment!

MÚsica
teatre greC
23 de juliol 
esperanza spalding
Radio Music Society

teatre greC
24 de juliol 
toquinho
Quem viver, verá

Hub - pl. Margarida xirgu
24 de juliol 
oFF the record: quiMi portet

teatre greC
25 de juliol 
Katie Melua

teatre greC
26 de juliol 
oMar FaruK + toMatito

MerCat de les Flors - sala oM
26-27 de juliol 
carles santos
Cantúria Cantada

teatre greC
30 de juliol 
nit de tango:  
homenatge a astor Piazzolla
Juan José Mosalini  
y su Gran Orquesta

teatre greC
31 de juliol 
els aMics de les arts
Espècies per catalogar

i Més...
100%  
cultura lliure

patrocinadors del grec 2012 Festival de Barcelona

aMB el suport de:



DiRECCió 
Conservas
AutORiA 
Jaron rowan 
POSADA En ESCEnA 
simona Levi
intERPREtACió 
marC sempere i manu simarro
COMPOSiCió i intERPREtACió MuSiCAL 
siLabrazaLamata
DJ i ESPAi SOnOR 
K–sero
iL·LuStRACió 
Jonathan miLLán
ASSESSORAMEnt hiStòRiC 
J. r. pinto
fOtOGRAfiA 
x-ray

inForMaCió / debat / CreaCió

100% cultura lliure
Cultura lliure, drets d’autor versus drets dels 
ciudadans, copyleft... Segur que durant aques-
ta jornada sentireu més d’una vegada termes 
com aquests. i és que la creació i la difusió de la 
cultura d’acord amb uns principis d’equilibri de 
drets són el tema d’una proposta que començarà 
amb una xerrada entre membres de la platafor-
ma X.net i de la SGAE (de 19 a 21 h) oberta a tota 
la ciutadania. hi trobareu una pila d’informació 
sobre cultura lliure, noves llicències i models 
sostenibles per al sector creatiu. 

i de la teoria passareu a la pràctica, perquè des-
prés de sopar podreu assistir a una acció para-
cinematogràfica teatral titulada Involució 2054: 
les màquines de la por (22 h), en la qual us par-
laran de gent del futur que busca la manera de 
reescriure la història i aconseguir així un present 
més evolucionat mitjançant un seguit de viatges 
en el temps per canviar la manera con la civilit-
zació humana ha acceptat les idees en la seva 
història. 

Veureu com aquesta història, primer capítol 
d’una minisèrie, utilitza els tòpics de la ciència 
ficció d’alt pressupost, el teatre i la música en 
un bon exemple de cultura lliure. La festa s’aca-
barà amb una sessió de dj (23 h) on sonaran mú-
siques completament copyleft.

huB - pl. Margarida xirgu

21 de juliol
DuRADA: 120’ (COnVERSA OBERtA),  
45’ (ESPECtACLE) i 60’ (SESSió DE DJ)


