Quatre nits per als més petits:
una de dansa, una de música,
una de teatre i una de circ.
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El jardí dels estels
de Marcello Chiarenza
i Alessandro Serena

Teatre Grec
20 i 21 de juny
22 h
20 €
2 h 15 min

Benvinguts al més gran espectacle del món.
Els mestres del Nou Circ Italià ens presenten
un programa doble, amb Criatures i El jardí
dels estels, ple de números que us faran vibrar...
Si us deixen anar a dormir més tard
de les dotze no us ho podeu perdre.
Recomanat a partir de 8 anys.

IT Dansa

Descomptes

Jove Companyia de l’Institut
del Teatre

Famílies: menors de 16 anys
i un màxim de dos acompanyants adults

Coreografies de Jirí Kylián, Stjin Celis
i Ohad Naharin

Menors de 25 anys

Preu fix 8 € per persona

Abans del món
hi havia un món
AREAtangent

Preu fix de 10 € per persona
Mercat de les Flors
del 7 al 10 de juliol
21 h
20 €
1 h 25 min

Tot just acaben l’escola i ja estan triomfant
sobre l’escenari. La Jove Companyia de
l’Institut del Teatre presenta un espectacle
triple: ballarà per a tots vosaltres tres peces
de tres prestigiosos coreògrafs estrangers.
Per a tots els que vulguin gaudir de la millor
dansa.
Dansa per a tots els públics.

Informació i venda de localitats
- Informació i taquilles del Palau de la Virreina
Rambla, 99, de dilluns a diumenge
de 10 a 20 h. 93 316 11 11 (taquilles).
93 316 10 00 (informació)
- 010 Barcelona Informació
(preu de la trucada: 0,45 € d‘establiment
de trucada; 0,06 €/minut tarifat per segons)

- Biblioteca Vapor Vell
Passatge del Vapor Vell, s/n, de dilluns
a dissabte, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h
- Oficines de Caixa Catalunya
- Taquilles dels espais d’actuació
Una hora abans de començar l’espectacle

- Biblioteca Jaume Fuster
Plaça de Lesseps, 20-22, de dilluns a dissabte,
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h, diumenges d’11 a 14 h

- Tel·Entrada de Caixa Catalunya
902 10 12 12

- Biblioteca Sagrada Família
Carrer de Provença, 480, de dilluns a dissabte,
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h, diumenges d’11 a 14 h

www.bcn.cat/grec
www.bcn.cat/canalcultura
www.telentrada.com

La Caldera
del 17 al 19 de juliol
17 h i 20 h
entrada gratuïta
1 h 30 min

1, 2, 3. Tanqueu els ulls. 1, 2, 3. Quan els torneu
a obrir us trobareu davant un món totalment
diferent. 1, 2, 3. Un món on els peixos parlen
amb les persones i els dinosaures són els amos
del planeta. 1, 2, 3. Un món tan fantàstic que
sembla tret d’un somni. 1, 2, 3. Us atreviu a
visitar-lo?
Espectacle per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Aforament
limitat. Cal reservar l’entrada al telèfon 93 415 68 51 (a partir
del 15 de juny, de dilluns a dijous de 9.30 h a 13.30 h).

Música
per a les feres
El carnaval dels animals i Pere i el llop
amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida
per Virginia Martínez

l’auditori
11 DE JULIOL
20.30 h
16 €

Acabarà bé una vetllada amb tantes feres
reunides en un mateix espai? Seran els
membres de la companyia Kamtchàtka els
domadors adequats? No us perdeu una funció
única, amb animació teatral, música en directe
i el millor cinema.
Amb la col·laboració del Club Super 3.
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