
10 de juliol a les 19h
Les veus de la república: El cost real de la roba, amb Up Cycling Barcelona i Setem

Del 25 de juny al 25 de juliol
Reivindiquem-nos | Exposició 
Recorregut per la història de la cançó catalana des de la Nova cançó fins a l’actualitat, fent un recull 
d’aquelles cançons més reivindicatives. L’autora ha volgut fer-ne un gir il·lustrant-les a partir de retrats. 
A càrrec de Laia Capdevila

PROGRAMACIÓ
D’ESTIU 2019

Casa Orlandai

Juliol

Anglès d’estiu (nivell mitjà)
Dimarts de 17.30 a 19 h - 18 i 25 de juny i 2, 9 i 16 de juliol
Preu: 37,30 € (7,5 hores)

Italià d’estiu (nivell mitjà)
Dimecres d’11 a 13 h - 26 de juny i 3, 10 i 17 de juliol
Preu: 39,78 € (8 hores)

Francès d’estiu (nivell mitjà)
Dimecres de 10.30 a 12.30 h - 26 de juny i 3 i 10 de juliol
Preu: 29,84 € (6 hores)

Urban sketching
Dijous de 17.30 a 19.30 h - 4, 11 i 18 de juliol
Preu: 29,84 € (6 hores)

Plantes aromàtiques
Dimarts, de 19 a 20.30 h - 9 de juliol
Preu: taller gratuït (1,5 hores)

Abdominals hipopressius d’estiu
Dijous de 12.15 a 13.15 h - 27 de juny i 4, 11 i 18 de juliol
Preu:  19,89 € (4 hores)

Ioga d’estiu
Dimecres de 19 a 20:30 h - 26 de juny i 3, 10 i 17 de juliol
Preu: 29,84 € (6 hores)

Observació astronòmica des del terrat
Dijous, de 21.30 a 23 h - 11 de juliol
Preu: taller gratuït (1,5 hores)

Reptes de l’Economia Social i Solidària al feminisme II
Dimecres, de 18 a 20 h - 19 de juny
Preu: taller gratuït (2 hores)
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Inscripcions presencials o al web
www.casaorlandai.cat
www.barcelona.cat/cccasaorlandai

C. de Jaume Piquet, 23
BARCELONA
TEL: 93 252 42 62
info@casaorlandai.cat
casaorlandai.cat
barcelona.cat/cccasaorlandai

I no t’oblidis de consultar 
l’oferta de tallers infantils 
per aquest estiu a la nostra 
pàgina web!



Dijous | a les 19.30 h
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.

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 on l’eix principal serà el jazz, amb d’altres influències llatines, flamenques, 
del soul o del reggae.

27 de juny
COJAM d’estiu
L’última COJAM del curs serà a la fresca,  si ets cantautor/a o compositor/a, vine a provar les teves cançons 
sota la Palmera! Per inscriure’t com a cantautor/a cal enviar un mail a cojam.cafeorlandai@gmail.com

4 de juliol
Chick Out Project | Jazz Reggae
Chick Out Project destaca per les diverses influències i fusió que aconsegueixen amb la música jamaica-
na i el jazz amb la improvisació i la interacció com a protagonistes dalt de l’escenari.  

11 de juliol
The JA Band | Jazz Soul i Blues
El repertori d’aquesta jove formació consta de diversos clàssics del blues, del soul i del jazz als quals 
s’hi afegeixen clàssics del pop i el rock interpretats en format acústic i amb arranjaments jazzístics o 
blueseros. 

18 de juliol
Isabel Vinardell i Iván Santaeulària | Jazz i sons flamencs mediterranis
Us presentem aquest vibrant i emocionant duet d’immensos músics que sedueixen al públic allà on van 
portant-los per un camí que recorre des del jazz al flamenc, passant per la música cubana 
i la mediterrània.
 

25 de juliol
Matizz Band | Latin Jazz
Versions i arranjaments de tots els temps i tots els gèneres cuinats per degustar-los sense pressa 
mentre es pon el sol a la Casa Orlandai. Amb Beto Stoker al baix, Toni Portell a les congues 
i Ciscu Catalán al piano. Bon profit!

Focus d’estiu

Dimecres | a les 20 h | Sala J.V. Foix
Activitat gratuïta. Aforament limitat. No cal inscripció prèvia.

Per passar la calor, què millor que anar al teatre a prop de casa? 
Us presentem les creacions artístiques que us faran passar millor
les caloroses tardes de juliol.

26 de juny
ReCreations | Vídeo projecció, dansa-teatre i música
“L’únic constant a la vida és el canvi”, va constatar el filòsof Heràclit, i tot i això seguim lluitant per
resistir-nos-hi tant com podem.  Els canvis són inevitables: físics, psíquics...no ens hi acostumem perquè 
no podem o perquè no ho volem fer? 
A càrrec de ReCreations Project.

3 de juliol
Transitant | Lectura dramatitzada: teatre-fòrum
Peça de creació pròpia en què dotze personatges, que cedeixen les seves veus a tres intèrprets, es 
troben en un seguit de situacions on les construccions de gènere que viuen entren en conflicte: violències 
sexistes, violència masclista, LGBTIfòbia....
A càrrec de Cia Alokahlo. 

10 de juliol
El mundo como yo lo veo | Solo teatral
Una actriu es posa a la pell d’Einstein experimentant un viatge per les diferents escenes biogràfiques 
partint de la seva adolescència irreverent i autodidacta fins a arribar a la seva vellesa frustrada.
A càrrec de Marina Garmendia i Jessica Walker.  

17 de juliol
Sentir todo de todas la maneras | Solo teatral
Solo teatral insiprat en la vida i obra del poeta Fernando Pessoa.
A càrrec de Francisa Mujica Kursan. 

ELS DIJOUS 
SOTA LA PALMERA


