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ELS DIJOUS 
SOTA LA PALMERA
Dijous a les 19.30 h
Arriba la calor i tornem a buscar el relax sota la palmera del Pati d’en Marcel. 
Cada dijous d’estiu, us esperen propostes musicals d’arreu del món: pinzellades 
de bossanova, tocs de jazz, ritmes de blues  o influències jazzístiques.

Dijous 28 de juny
Vio - Sastre - Oliveres
Aquests tres músics repassen grans 
temes del soul, el blues i el jazz amb 
grans dosis d’improvisació.

Dijous 5 de juliol
Blue Bloody Blades
Duet eclèctic que navega pel blues, el 
rock and roll amb tocs de rockabylly: 
dues veus femenines amb molt de 
caràcter.

Dijous 12 de juliol 
Scaramouche
El quartet interpreta el jazz manouche 
d’una forma molt personal, el swing 
més clàssic dels cafès de París: una 
visió diversa i amplia del gypsy jazz.

Dijous 19 de juliol
Maio de Sal 
Quatre dones ens porten de viatge pel 
Brasil, Portugal i Cabo Verde per crear 
una atmosfera càlida i plena de bon  
feeling.

Dijous 26 de juliol
Palmera sorpresa!
Només us direm que serà petit format 
musical en un espai íntim i especial 
de la Casa.Places limitades. Reserva 
a info@casaorlandai.cat. 

Concert de l’Orquestra 
de guitarres de 

l’Antàrtida
Divendres 29 de juny 

a les 19  h

EXPOSICIONS
Del 22 al 30 juny
Visca la Revetlla de Sant Joan! 
Vols reviure les últimes revetlles al barri? 
Farem memòria amb els cartells dels 
darrers anys per anar fent boca!

Del 2 al 20 de juliol 
In search of light
Mostra fotogràfica del jove artista 
Óscar Ballester que parteix de la idea 
d’ensenyar què és la llum. 
Emocions captades amb prou feines 
unes mil·lèsimes de segon.



FOCUS D’ESTIU
Cicle d’arts escèniques
Dimecres a les 20 h (Sala J.V. Foix)
Per passar la calor, què millor que 
teatre de proximitat? Us presentem les 
creacions artístiques que s’han gestat a 
la Casa aquest curs. Pur Km zero teatral!  

Dimecres 27 de juny
Cia. Lisístrates 
presenta Germanes
Una família es retroba arran de la mort 
del pare. Passant del menyspreu a la 
complicitat, de la confrontació a la cura, 
el vincle compartit els acull i reconcilia.

Dimecres 4 de juliol 
Cia. MicroMontis 
presenta Sin Ton ni Son
En clau d’humor, 4 curiosos personatges 
ens  presenten una història sobre una 
guerra entre dos regnes imaginaris

Dimecres 11 de juliol
La Bombeta C.T. 
presenta  Balanceig 
Fragment de monòleg.
L’entitat teatral la Bombeta  ens endinsa 
en una versió lliure del text Balanceig de 
Samuel Beckett.

Dimecres 18 de juliol
Ambaoambè 
presenta Antígona Mor 
Proposem una trobada entre Antígona i 
Malone, entre Sòfocles i Beckett, entre 
l’heroïcitat i l’absurd: l’humor com a 
forma de supervivència quotidiana.

Dimecres 25 de juliol
Grup de Teatre Orlandai presenta 
Tot assajant Lisístrata, o no..
L’amistat, els records, els somnis... Una 
creació de grup, un experiment amb poc 
text i molta improvisació farà que aquesta 
presentació sigui única i irrepetible.

CONTACONTES
Dijous a les 18h (Vestíbul)
Per a infants de 3 a 8 anys

Dijous 28 de juny
La cabreta i els set llops
Dijous 5 de juliol
Jac i la mongetera màgica
Dijous 12 de juliol
Fill de dracs
Dijous 19 de juliol
L’Illa del tresor

FAMILIARS 
D’ESTIU

Dijous 21 de juny
A Babel en patinet

Titelles. Espectacle gratuït 
recomanat per a infants de 
6 a 10 anys



TALLERS
Italià d’estiu amb 
pel·lícules i cançons 
Dimecres 20 i 27 de juny i 4 i 11 
de juliol. De 10.30 a 12.30 h  
Preu: 39,78 € (8 hores). 
Amb Paola Grieco

Français pour voyager 
Dimecres 20 i 27 de juny i 4 i 11 de 
juliol. De 10.30 a 12.30 h 
Preu: 39,78 € (8 hores). 
Amb Stéphanie Pimet

Anglès d’estiu (inicial – mig) 
Dimarts 26 de juny i 3 i 10 de juliol
De 17.30 a 19 h 
Preu: 22,38 € (4,5 hores). 
Amb Brenda Franks i Tess Newman

Anglès d’estiu (mig - avançat) 
Dimarts 26 de juny i 3 i 10 de juliol 
De 19 a 20.30 h 
Preu: 22,38 € (4,5 hores). 
Amb Brenda Franks i Tess Newman

Ioga i meditació al parc 
Dimecres 20 de juny i 4 i 11 de juliol 
De 19 a 21 h 
Preu: 29,84 € (6 hores). Amb Yoonah Kim

Hipopressius aptes per a tothom 
Dijous 21 i 28 de juny i 5 i 12 de juliol 
De 12.15 a 13.15 h 
Preu: 19,89 € (4 hores). Amb Air Active

Meditació 
Dimarts 3,10 i 17 de juliol
De 10.15 a 11.45 h 
Preu: 22,38 € (4,5 hores). 
Amb Yoonah Kim

Fes el teu jardí de cactus!  
Dijous 5 de juliol. De 18 a 20 h 
Preu: taller gratuït. Places limitades 
(20 participants). Amb la Fàbrica del Sol

Ioga amb família (infants de 6 a 
12 anys).  
Dijous 12 de juliol. De 18 a 19 h 
Preu: taller gratuït. Places limitades 
(20 participants). Amb Ehia 

Line dance 
Dimarts 3 i 10 de juliol i dijous 5 i 12 de 
juliol. De 18 a 19.30 h 
Preu: 29,84 € (6 hores). 
Amb Jose Luís Garzon

Observació astronòmica 
des del terrat 
Dijous 19 de juliol. De 21.30 a 22.30 h  
Preu: taller gratuït. Places limitades 
(20 participants). Amb Alejandro Rubio

Pensem sobre... el consum 
responsable! 
Dilluns 25 de juny.De 18.30 a 20.30 h 
Preu: taller gratuït. Amb Jose M. Alonso 
de la Cooperativa Opcions i SSG Coopera

Jaume Piquet, 23 ·08017 BARCELONA · 93 252 42 62 
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Inscripcions a casaorlandai.cat i presencials a 
partir del dilluns 11 de juny


