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Calella amb el cant coral
questa setmana Calella s’estrena com a seu del festival coral

Canta al Mar: corals de més de trenta països competiran al llarg
de sis dies. El certamen esta considerat com una trobada de
referència en aquesta matèria en el circuit europeu. Les actuacions
seran a tres emplaçaments: la Fàbrica Llobet-Guri, la Sala Mozart i
l’església parroquial. D’altra banda, també s’han programat
activitats paral·leles, com el macroconcert que es farà el dia 21, en
què prendran part totes les corals en concurs. Calella és en el punt
de mira de l’organització de l’esdeveniment, l’associació sense
afany de lucre alemanya Interkultur. De fet, hi ha moltes
possibilitats que la ciutat maresmenca sigui seu del World Choir
Games, que es fa cada dos anys, a diferents continents. Calella pot
ser seu de la competició europea el 2015, i subseu el 2016 en el cas
que es confirmi que Barcelona serà la seu del mundial aquell any.
De moment, però, el concurs d’ara: cors femenins, masculins,
juvenils, infantils... de tota mena. El dimecres dia 17 faran una
desfilada tots, des del centre de la vila fins al Pati de l’Ós. Algunes
xifres per mesurar l’esdeveniment: 80 cors, més de 30 països, 2.600
cantants.

CANTA AL MAR
Calella, del 17 al 21 d’octubre
www.interkultur.com/es (apartat de festivals i concursos internacionals)

La família va al teatre
inuts, de Marcel Gros, és un dels espectacles programats per

aquest octubre en el cicle mataroní Sortim en Família. L’esperit de
Minuts, “fet de mica en mica i a poc a poc”, serveix per destacar el
Sortim en Família. És divertiment i pedagogia: com cal fer que les
futures generacions s’estimin el teatre? Anant-hi tots junts.
L’Institut Municipal d’Acció Cultural, l’IMAC, la Xarxa
d’Espectacle Infantil i Juvenil, Binixiflat Titelles i Circulant, circ en

moviment, s’han posat d’acord per unir esforços i presentar onze
espectacles familiars. L’estrena va ser el cap de setmana passat.
Aquest és el primer cop que diverses empreses i entitats dedicades
a la programació d’activitats familiars han treballat conjuntament
amb l’Institut Municipal d’Acció Cultural. L’optimització dels
esforços i els recursos n’és un dels motius. L’altre és el de
col·laborar a l’hora de promoure que les famílies participin en
aquest tipus de convocatòries. El públic podrà veure diverses
disciplines escèniques: teatre, titelles, dansa, música, màgia, clown
i circ. Dèiem que es va estrenar fa uns dies, el 7 d’octubre, al Casal
de l’Aliança, amb l’espectacle MimiX, de circ i clown, a càrrec de
Katraska Cia. La pròxima cita és el 21 d’octubre, a les 18.00 h, al
Teatre Monumental. Es representarà The Magomic Show, un
espectacle de màgia, amb la companyia Gromic. El cicle familiar
es tancarà el 16 de desembre, a les 18.00 h, al Teatre Monumental,
amb la representació de titelles Els tres óssos, que farà l’Estaquirot.
Una de les propostes que es pot destacar és la que esmentàvem, de
Marcel Gros, el 18 de novembre: Minuts. Clown i teatre d’objectes.

SORTIM EN FAMÍLIA
Mataró, fins al 16 de desembre
www.mataro.cat (consulteu l’agenda municipal)
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CAN PAPIOL
Apuntar-se al 2x1
Fa un any que es va
reobrir el Museu
Romàntic Can
Papiol, a Vilanova i
la Geltrú. Per quest
motiu s’està fent una
promoció entre els
seguidors del seu
Facebook: s’ofereix
un 2×1 en entrades.
La promoció s’acaba
el dia 31 d’octubre.
MIRIAM DE LAMO

Minuts Segons
Gros, el muntatge és
“ple de breus
moments... un viatge
al voltant d’un món
minúscul.”




