
REVETLLA DE SANT JOAN
23 de juny, a partir de les 20 h
Sopar revetlla al pati del Marcel a càrrec del 
Cafè Orlandai. Imprescindible inscripció prèvia al 
Cafè Orlandai. A partir de les 23 h, música per a 
tothom amb els Sacromonte kings (latin, soul, funk, 
rumba, boogaloo). NOVETAT! Aquest any pots 
reservar taula i cadires per organitzar amb els teus 
el sopar de revetlla a la Plaça del Xiprer!

DIJOUS SOTA LA PALMERA
Tots els dijous, a les 20 h
Arriba la calor i tornen els vespres musicals sota la 
palmera del Pati d’en Marcel. Cada dijous de juliol, 
us esperen propostes musicals ben fresques, 
sugeridores i de gèneres diversos, perfectes per 
una nit d’estiu.

7 de juliol 
Mandacaru
Brasil & altres grooves

14 de juliol 
Ana Rossi & Marta Roma 
Belles cançons d’aquí i d’allà

21 de juliol 
Aina Núñez i Pere Martínez 
Trobades flamenques a cant, 
ball i guitarra 

28 de juliol
Maktub Project presenta, Flamencos 
y otras aves migratorias
Música d’arrel mediterrània

VISIONAT DE DOCUMENTAL    
Dimecres 13 de juliol, a les 19 h
Passi de documental: Perifèria

LES VEUS DE LA REPÚBLICA    
Dimecres 6 de juliol, a les 19 h 
Veus de la República sobre l’Afganistán 
i la seva situació actual. 
Modera, Marta Masats. 

FOCUS D’ESTIU. 
Mostra d’arts escèniques!
Dimarts, a les 20 h 
En aquest cicle de teatre pots veure i gaudir 
espectacles que s’han estat coent a la Casa a través 
del programa de Suport a la Creació. Aquestes són
les propostes que mostrem aquest juliol: 

5 de juliol 
Inserte padre, aquí
Dirigida per Laia Tamarit 
i interpretada per Paula Ten

12 de juliol 
El Ring: Salvador Espriu 
vs Gabriel Ferrater 
Dirigida per Albert Roig 
i interpretada per Dafnis Balduz 
i Jaume Madaula
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ESTIU EN DANSA
Casal d’estiu de danses urbanes (de 9 a 12 anys)

1r torn: del 27 de juny a l’1 de juliol, de 9 a 16.30 h
2n torn: del 4 al 8 de juliol, de 9 a 16.30 h  

Preu per torn: 103,88 € (37,5 hores) 
(amb dinar de carmanyola)
Preu per torn amb dinar inclòs: 142,38 € (37,5 h )
(amb menú de casal del Cafè Orlandai)

Vine a conèixer la cultura i les danses urbanes tot 
experimentant amb el cos i el moviment!
A través del joc, el ritme i la creació descobrirem 
les possibilitats expressives del nostre propi cos 
en un espai dinàmic, lúdic i social.

Amb Marc Carrizo i Marina Molina, 
ballarins (1r torn)
Amb Ariadna Arànega i Marina Molina, 
ballarins (2n torn)

TALLERS INTENSIUS DE JULIOL

RUTES PER BARCELONA 
Dimarts i dijous, de 10 a 12 h
del 28 de juny al 14 de juliol
Preu:  63,89 € (12 hores)
Amb Meritxell Carreras, 
guia oficial de Catalunya

URBAN SKETCHING
Dijous de 17.30 a 19.30 h 
del 30 de juny al 14 de juliol
Preu:  31,94 € (6 hores)
Amb Karin Astrid Eppendahl,
il·lustradora i tallerista

TALLERS DE JULIOL 
IOGA
Grup A: dimecres de 18.30 a 20 h
del 29 de juny al 13 de juliol
Grup B: dijous de 10.15 a 11.45 h
del 30 de juny al 14 de juliol
Preu: 23,96 € (4,5 hores)
Amb Serafí del Arco, 
instructor de Hatha ioga, amb certificació de 
la Federació Espanyola de Ioga Satsanga (FEYS), 

i Laura Martínez, 
professora de Hatha ioga.

LLENGUA EN ACCIÓ! 

CASTELLÀ PER A PRINCIPIANTS
Tallers intensius D’ELE
 (Español como Lengua Extranjera)

Atreveix-te a parlar!
De dilluns a divendres, de 10 a 12 h
del 27 de juny a l’1 de juliol  
Preu: 53,24 € (10 hores)
Amb Agustina Bassani, 
professora de llengua i literatura

Había una vez…
De dilluns a divendres, de 10 a 12 h
del 4 al 8 de juliol  
Preu: 53,24 € (10 hores)
Amb Agustina Bassani, 
professora de llengua i literatura

UN TAST DE CATALÀ
1r torn: De dilluns a divendres, de 12.30 a 14 h
del 27 de juny a l’1 de juliol 
2n torn: De dilluns a divendres, 
del 4 al 8 de juliol,  de 12.30 a 14 h
Preu: 39,93 (7,5 hores)
Amb Agustina Bassani, 
professora de llengua i literatura


