
Amb tu,
comença
l’espectacle

Les Biblioteques de Barcelona acullen un  
cicle de xerrades en el qual els protagonistes 
d’alguns dels espectacles del Festival parlen  
amb el públic sobre els seus muntatges.
Cicle presentat per Xavier Graset 
Entrada lliure. Aforament limitat

Conversa sobre Premis i càstigs
Amb Ciro Zorzoli, dramaturg i director de l’espectacle,  
i algun dels intèrprets de la companyia T de Teatre.

9 de juny, 19.30 h 
Biblioteca Horta - Can Mariner (Vent, 1)

Conversa sobre Sócrates.
Juicio y muerte de un ciudadano
Amb Mario Gas, autor i director, i Josep Maria Pou, 
protagonista de l’espectacle.

16 de juny, 19.30 h 
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda (Camèlies, 76)

Conversa sobre Amor & Shakespeare
Amb Guillem Jordi Graells, dramaturg,  
i algun dels intèrprets de l’espectacle.

2 de juliol, 19.30 h 
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20-22)

Conversa sobre 
Nit de musicals: Una nit a Broadway
Amb Elisenda Roca, directora, Andreu Gallent, 
director musical, i Mercè Martínez, intèrpret  
de l’espectacle.

8 de juliol, 19 h 
Biblioteca Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, s/n)

CoNVERSES A  
LES BiBLiotEqUES



El director del Grec ens explica  
la programació del Festival

No hi ha ningú millor que Ramon Simó, 
el director del Grec, per explicar-nos els 
espectacles que ha programat en l’edició 
de 2015. No us perdeu les xerrades que 
protagonitza a les Biblioteques si voleu 
descobrir detalls interessantíssims sobre  
els muntatges de teatre, dansa, circ i música  
que es veuran durant el Festival. Veniu  
i aconseguireu una entrada per a un dels 
espectacles del Grec Festival de Barcelona.

Cicle presentat per Ramon Simó 
Entrada lliure. Aforament limitat

Espectacles teatrals
27 de maig, 19 h 
Biblioteca Horta - Can Mariner  
(Vent, 1)

Espectacles de dansa, circ i música
2 de juny, 19 h 
Biblioteca Sant Antoni - Joan oliver  
(Comte Borrell, 44-46)

Guia de l’espectador 
11 de juny, 19 h 
Biblioteca Jaume Fuster  
(Pl. Lesseps, 22)

No t’Ho PERDiS
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