activitats
i tallers
juliol
de 2018

c/marmellà, 13 · 08023, barcelona
Telèfon: 93 418 60 35
espaiputget@espaiputget.com
espaiputget.com - facebook.com/espaiputget
metro: línia 3 vallcarca
bus: 22, v17, 92 i 131
de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 21 h
dissabtes, de 10 a 14 h
Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha facilitat queden incorporades a un
fitxer titularitat de CALAIX DE CULTURA SL, que n’és la responsable. Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals es cediran a l’Ajuntament
de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a
informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment per al tractament d’aquestes. Té dret a exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades de caràcter personal dirigint-se a CALAIX DE CULTURA amb domicili al
carrer Diputació 185, principal 1a, 08011 de Barcelona o enviant un correu electrònic a l’adreça calaixdecultura@calaixdecultura.
com en qualsevol moment. Si és el cas, pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques enviant un correu electrònic a l’adreça
assenyalada en qualsevol moment.
Gestiona: Calaix de cultura

Putxet sarrià-sant gervasi

Espai Putxet
sarrià-sant gervasi

TALLERS INTENSIUS
Les inscripcions als tallers d’estiu són de l’11 al 22 de juny, de dilluns a
divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 21 h. Dissabtes, de 10 a 14 h.

Familiars

Per a infants a partir de 5 anys.
A càrrec de Roser Argemí

Música per a infants
Dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30 h
Del 3 al 12 de juliol
Preu: 11,71 € (4 hores)

A través de cançons, instruments,
ritmes i danses, proporcionarem
un món ple d’estímuls que ajudaran l’infant a descobrir el seu
entorn a través de la música i a
comunicar-se a través dels sentits.
Per a infants de 18 mesos a 3 anys .
A càrrec de Neus Flamerich i Eulàlia Garcés d’a4 músics

Summer artists
Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Del 2 al 11 de juliol
Preu: 11,71 € (4 hores)

Apunta’t a l’estiu més divertit! Dibuixarem, pintarem, retallarem,
enganxarem, experimentarem tècniques i formes... Treballant amb
tot tipus de materials i des de la
immersió lingüística en anglès
compartirem una bona estona i
investigarem com anar fent realitat
bones idees de les quals sortiran
petites obres d’art.*

Ambientada en la Cuba de finals dels
anys quaranta, Chico i Rita viuen
una apassionada història d’amor.
Chico és un jove pianista enamorat
del jazz i Rita somia a ser una gran
cantant. Des que es van conèixer en
un club de l’Havana, s’enfronten al
destí per poder seguir junts, com si
fossin personatges d’un bolero.
Direcció: Fernando Trueba i Javier
Mariscal. Música: Bebo Valdés
Duració: 94 min.

Inspirats per la música de Django Reinhardt, interpreten el Jazz
Manouche d’una forma variada
i personal, però sempre amb la
simplicitat i l’alegria característica
d’aquest gènere que farà que no

Fotografia de viatge
amb telèfon intel·ligent
Dimarts i dijous, de 10 a 11.30 h
Del 3 al 12 de juliol
Preu: 29,84 € (6 hores)

Com treure tot el profit de la càmera del nostre telèfon intel·ligent
per fer que les fotografies dels
nostres viatges llueixin com les
d’uns professionals. Petits trucs
i consells per millorar les nostres
fotos i vídeos, retocar-les amb
senzilles aplicacions i penjar-les al
nostre núvol per tal de poder-les
compartir amb els nostres familiars
i amics.
A càrrec de David Marco

Aquest estiu vine a gaudir a l’aire lliure i de la millor música de jazz!

Dijous, 5 de juliol, a les 22 h

Divendres, 13 de juliol, a les 20 h

puguis parar de moure el peu. Un
recorregut musical que comença
amb el swing més clàssic dels cafès de París, d’on sorgí aquest estil
musical anomenat Gipsy Jazz i que
evoluciona fins a l’aparició de nous
ritmes de gran complexitat i riquesa harmònica.
A càrrec de: Elisenda Julià (veu),
Jon Unanua (contrabaix), Diego
Mena i Jacob Marcé (guitarres)

TALLERS PER A TOTHOM

CICLE D’ACTIVITATS, JAZZ A LA FRESCA

Cinema a la fresca:
“Chico y Rita”

Jazz a la fresca
amb Scaramouche

ACTIVITATS CULTURALS I RECURSOS
Totes les activitats són gratuïtes, cal inscripció prèvia.

Exposició:
“Dibuix&Pintura”,
treballs dels
alumnes de l’Estudi
Soriano Camacho
Del 27 de juny al 13 de juliol

seva veu. L’escenografia s’articula
a partir d’un espai casolà i proper
a l’infant, el de la cuina, amb tocs
visualment atractius. L’espectacle
compta, també, amb l’ús de material fet a mà i/o adequat a les edats
dels infants.
A càrrec de: Companyia Daquidallà

Enguany acollim la mostra de treballs dels alumnes de l’Estudi Soriano Camacho. Una oportunitat
per conèixer de primera les obres
que han realitzat durant tot el curs.
Dibuixos, pintura i aquarel·les ompliran les parets de la sala d’exposicions.

Espectacle infantil:
Nyam Nyam!

Recursos: Batuts
saludables d’estiu

Dissabte, 7 de juliol, a les 12 h

Dimarts, 17 de juliol, a les 18 h

Dos cuiners, una olla i moltes
cançons. Barrejant ingredients inusuals, aquests músics de la cuina
ens tocaran cançonetes d’arreu
del món. “Nyam, nyam!” es dirigeix
als més petits i petites de la casa,
amb cançons dolces i senzilles
que proposen sempre un joc entre
l’infant i l’adult, que l’acompanyarà
en el seus primers contactes amb
el món de la música a través de la

A l’estiu els batuts de fruita i verdures naturals són sempre un bon
recurs per refrescar-se i complementar una alimentació equilibrada. Fàcils d’elaborar, econòmics i
amb un elevadíssim contingut en
vitamines, antioxidants i minerals,
seran el nostre millor aliat per combatre la calor i fer salut!
A càrrec de l‘educadora alimentària
Mercè Homar Martí

