No t’ho perdis
Biblioteques de Barcelona
Entrada lliure. Aforament limitat
Cicle presentat per Ramon Simó

El director del Grec ens explica la programació del Festival
Quines són les claus de volta dels espectacles que veureu al
Grec d’enguany? Com podeu fer una bona tria entre l’extensa
programació del Festival? El seu director, Ramon Simó, us ho explica
en un seguit de xerrades en les quals repassa els espectacles de
teatre, dansa, circ i música que ha programat.
Veniu i aconseguireu una entrada per a un dels espectacles
del Festival Grec.

TEATRE
Dimecres 25 de maig, a les 19 h
Biblioteca Horta - Can Mariner
(Vent, 1)

Ramon Simó us parlarà sobre els espectacles teatrals que podreu
veure al Grec d’enguany.

DANSA, MÚSICA, CIRC i MÉS
Dimecres 1 de juny, a les 19 h
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver
(Comte Borrell, 44-46)

El director del festival us parlarà sobre els espectacles de dansa, circ,
música i molt més del Grec 2016.

GUIA DE L’ESPECTADOR
Dimecres 8 de juny, a les 19 h
Biblioteca Jaume Fuster
(Pl. Lesseps, 22)

Ramon Simó us proposarà una guia de l’espectador del Grec 2016.

Converses
a les biblioteques
Biblioteques de Barcelona
Entrada lliure. Aforament limitat
Cicle presentat per Xavier Graset

Actors, actrius, autors i autores, directores... Cada any, una tria
dels artistes que participen en el festival compareixen davant
dels espectadors per mantenir-hi una xerrada relaxada, sempre
amb alguna de les Biblioteques de Barcelona com a escenari.

Les bruixes de Salem
Divendres 3 de juny, a les 19.30 h
Biblioteca Jaume Fuster
(Pl. Lesseps, 22)

Amb Andrés Lima, director, i alguns intèrprets de l’espectacle.

El bon pare
Dimecres 6 de juliol, a les 19.30 h
Biblioteca Horta - Can Mariner
(Vent, 1)

Amb David Plana, autor i director de l’obra, i Lluís Soler, intèrpret.

Rhumia
Dilluns 11 de juliol, a les 19 h
Biblioteca Vapor Vell
(Ptge. Vapor Vell, s/n)

Amb Martí Torras Mayneris, director i dramaturg, Jordi Martínez
i Joan Arqué, intèrprets, i Pep Pascual, director musical.

BrincaBros
Dijous 21 de juliol, a les 19.30 h
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda
(Camèlies, 76)

Amb alguns intèrprets de l’espectacle.

