Vols exposar a Cotxeres? Omple la sol·licitud al nostre web i envia la
teva proposta.

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL
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Del 5 fins al 29 de març. Acrílic.
Artista: Ànnia Aragonès Chacón
ESPAI OFF: Dona com a protagonista, ja sigui sortint d´una
poma com a rebel·lió reclamant la
seva llibertat, com la dolçor d´una
ballarina o la seducció d´uns llavis.

Activitats gratuïtes. Aforament
limitat. Cal inscripció prèvia.
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Divendres 8 de febrer, 17 a 19 h
Visita comentada a l’exposició i
taller de gravat per a infants
Introducció a la tècnica del
gravat, amb la creació de segells
fent servir materials quotidians.
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Divendres 15 de febrer, 17 a 20 h
Visita comentada a l’exposició i
taller de gravat per adults
Es treballarà la tècnica de procés
de tallat amb gúbies sobre linòleum.
No cal tenir coneixements previs.
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Carrer de Marqués de C. Sagrado
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Del 26 de març al 10 d’abril
Fotografia. Autor: Josep Tobella
Una visió personal del món del
espectacle, teatre, dansa, circ…
Els artistes actuen per a tots igual,
però no tothom veu el mateix.
Aquestes fotografies mostren com
l’autor els interpreta, ja sigui dalt
l’escenari o al seu estudi.

SOM VIDA

Metro Poble Sec
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TOT ÉS TEATRE

Del 29 de gener al 22 de març
Exposició col·lectiva
Pasaporte Gráfico Oaxaca és un
projecte de difusió d’espais independents que té com a finalitat
donar a conèixer el treball actual
dels tallers i artistes dedicats
a les arts gràfiques i les seves
diferents tècniques.

Carrer Comte Borrell

De l’11 al 20 de gener
A càrrec de l’Aula de Pintura
de l’escola
Inauguració divendres 13 de gener
a les 19 h a càrrec de l’escola i del
Sr. José Antonio Casas Portella,
pintor, escriptor i professor.

GRAVATS DE OAXACA
Carrer Viladomat

XIII MOSTRA DE PINTURA
DE L’ESCOLA PERE
CALDERS
FM

Metro Sant Antoni

Centre Cívic Cotxeres Borrell

ACTIVITATS
CULTURALS
HIVERN 2019

Gener, febrer i març

Cotxeres Borrell

MAPA

SALA D’EXPOSICIONS

XERRADES: I LA NOSTRA BIOLOGIA, COM FUNCIONA?

PETIT TÍSNER ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES

A càrrec de Mireia Ortega llicenciada en bioquímica, doctora en biomedicina, divulgadora i conferenciant. Activitats gratuïtes. Cal reservar. Aforament
limitat. Per a més informació consulteu el llibret de Tallers o el nostre web.

El Petit Tísner apropa a infants i joves de 4 a 17 anys a les Arts Escèniques.

Cèl·lules
Dimarts 29 de gener, 19 a 20.30 h

Crearem itineraris formatius que s’alternaran durant tot el curs.

ADN
Dimarts 26 de febrer, 19 a 20.30 h

Petits artistes A: 4 a 6 anys. Dilluns, 17.30-18.30 h. 26.25 € al mes
Petits artistes B: 6 a 9 anys (1r, 2n i 3r). Dijous, 17.30-18.30 h. 26,25 € al mes
Teloners: 9 a 12 anys (4t, 5è i 6è). Dimarts, 17.20 a 18.50 h. 39,90 € al mes
Debutants: 12 a 17 anys. Dimecres, 17.30-19.30 h. 53,20 € al mes
NOU Debutants B: 12 a 17 anys. Dijous, 17.30-19.30 h. 53,20 € al mes

Coordinació pedagògica: Alberto Díaz

Medicaments
Dimarts 26 de març, 19 a 20.30 h

AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRE
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Amb motiu del Dia Mundial
del Teatre

BDC

Activitat que forma part del circuit
Barcelona Districte Cultural

Els infants podran assistir/escollir fins a tres dies a la setmana:
Dilluns: exclusiu per als grans (9-12 anys)
De dimarts a divendres: lliure elecció (4-12 anys)
Inscripcions: a partir del 10 de gener
Preu: 23.90€/trimestre o 3.40€/dia (opció puntual). Places limitades
Portes obertes: 10 i 11 de gener
Inici i fi del Casal: del 14 de gener al 12 d’abril
Per a més informació consultar el desplegable del Casal infantil.

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14, V9 / Nit Bus › N0 i N6

ADREÇA

HORARIS

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8
08015 Barcelona
Tel. 93 324 83 50
informacio@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/cccborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres
arquitectòniques

Dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h
Punt d’informació:
Informació general del centre, dels
recursos del Districte i de la ciutat.
De dilluns a divendres
de 10 a 21 h

PETIT CINECLUB

AMB MOTIU DEL DIA DE LA DONA

Activitats gratuïtes. Cal fer reserva
prèvia. Aforament limitat

MOSTRA DEL JOC I LA JOGUINA – AQUÍ ES JUGA!

Taller – Teatre familiar
Divendres 29 de març, 18 h
Famílies amb infants de més de 4 anys
A càrrec de Lorena Hernández. Gratuït
Per a més informació consultar díptic Casal Infantil o el nostre web.

D

Itinerari – Dona et labora
Divendres 8 de març, a partir de les 16.30 h
A càrrec de Meritxell Carreres d’AdaptamBCN. Gratuït
Per a més informació consultar llibret de Tallers o el nostre web.

Del 17 de desembre al 4 de gener
Del 17 al 21 de desembre, 16.30 a 19.30 h
Del 24 de desembre al 4 de gener, d’11 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
Preu: 1.10€ per infant i sessió. De 0 a 12 anys. Aforament limitat
Espais de jocs en família adreçats a diferents grups d’edat (espai 0-3, joc
simbòlic, joc de taula, joc de contrucció i joc tecnològic), amb assessorament sobre el consum crític i responsable de joguines i activitats complementàries com xerrades, tallers, cinema, espectacles…
Els infants han de venir acompanyats d’un adult. Més informació al desplegable específic.

El nen i el món
Divendres 8 de febrer, 18 h
Per a infants de més de 7 anys

LUDOTEQUES OBERTES
18 de gener (Festa Major),
1 de febrer i 1 de març
De 0 a 12 anys

Les aventures del petit talp
Divendres 15 de març, 18 h
Per a infants de més de 2 anys
El Grúfal i la Grufaleta
Divendres 12 d’abril, 18 h
Per a infants de 3 a 6 anys

DE 0 A 3. INFANTS EN FAMÍLIA

Exposició – Som vida
Acrílic. Del 5 al 29 de març
A càrrec d’Ànnia Aragonès Chacón

Dones del segle XX (Dir Mike Mills, 2016)
Dijous 31 de gener, 19.30 h

Amb motiu del Dia de la Dona

Espai de lleure educatiu on els infants tenen un paper actiu en el seu
procés de desenvolupament. Mitjançant el joc com a eina educativa, treballem l’educació en valors i el pensament crític a partir de diferents ambients i activitats: Tardes kreatives (potenciar la creativitat), Belluga’t (psicomotricitat i joc preesportiu), cuina, jocs teatrals i tardes experimentals.

Taller – Teatre de creació
Dissabte 23 de març, 10.30 a 13.30 h
A càrrec de Mar Cánovas. Gratuït
Per a més informació consultar llibret de Tallers o el nostre web.

A la façana del centre. Segon dimecres de cada mes.
Fundación Contorno Urbano.
D

CASAL INFANTIL

RUA DE CARNESTOLTES
Dissabte 2 de març, 17 h
Lloc de trobada davant del centre

12+1 MOSTRA D’ART CONTEMPORANI AL CARRER

Amb motiu de la Festa Major

Inici del curs: setmana del 7 de gener
Classes obertes: setmana del 4 de febrer
Inscripcions obertes durant tot el curs fins exhaurir places

Exposició fotogràfica – Tot és teatre
Del 26 de març al 10 d’abril
A càrrec de Josep Tobella
Més informació a l’apartat Sala d’exposicions.

De pel·lícula – Parlem de dones
Projeccions en V.O.S. Xerrades relacionades amb la pel·lícula de 18 a
19 h. Activitats GratuÏtes. Aforament limitat. Cal reserva prèvia. Per a
més informació consultar l’apartat De pel·lícula o el nostre web.

FM

Espai de descoberta i experimentació on les diverses disciplines esdevenen una eina expressiva i d’enriquiment emocional.

INFÀNCIA

Espai de trobada i d’interrelació en el que les famílies poden compartir
l’experiència de la criança en un entorn educatiu i lúdic amb materials
especialitzats i suport professional.
Dimarts o dijous, 10 a 12 h
Preu: 52 € / trimestre
Inscripcions: a partir del 7 de gener
Inici: 15 de gener
Cessió d’espai a grups de famílies organitzades.
Per a més informació consultar el díptic de Petita Infància.

Figures ocultes (Dir Theodore Melfi, 2016)
Dijous 28 de febrer, 19.30 h

CESSIÓ D’ESPAIS

Carol (Dir Todd Haynes, 2015)
Dijous 14 de març, 19.30 h

El Centre Cívic Cotxeres Borrell disposa d’espais de lloguer per a grups i
entitats. Consulteu possibilitats i condicions.

COTXERES A ESCENA

20’ ESCENARI OBERT

RUTES MUSICALS: MÚSIQUES DEL MÓN

Programació estable d’arts escèniques a l’Espai Escènic Tísner.
Espectacles gratuïts. Cal reservar entrada. Aforament limitat.

Les companyies presenten al públic 20’ de la seva proposta i el públic, d’una
manera pro-activa, farà de jurat i les podrà votar. L’escena guanyadora
accedirà a més temps d’assaig amb la finalitat d’exhibir l’espectacle sencer.
Espectacles gratuïts. Cal reservar entrada. Aforament limitat.

Concerts gratuïts. A l’Espai Escènic Tísner. Cal reservar entrada.
Aforament limitat.

ACCIONS DE RESISTÈNCIA
CIA. SUSANNA BARRANCO

IF (L’ÚLTIM DESIG)
CIA.VERO CENDOYA

Divendres 25 de gener, 20 h
Teatre contemporani
Es mostra la distòpia d’una possible societat futura, on néixer,
viure, treballar i morir esdevenen
una peça més de l’intercanvi
mercantil. A l’obra es barregen la
creació documental, l’espai escènic i el text, creant una atmosfera
postdramàtica que es situa entre
la realitat i la ficció.

Divendres 15 de febrer, 20 h
Moviment i paraula
Tres dones. Tres germanes.
Acaben de complir l’últim desig
de la seva mare: ser enterrada a
la parcel·la de càmping on han
compartit tants moments. L’escenari convertit en una parcel·la de
càmping. Un univers en el qual el
moviment i la paraula es barregen d’una manera total, al servei
d’una dramatúrgia centrada en el
tema dels desitjos.

BDC

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES GUANYADORS
DE LA CONVOCATÒRIA 20’
Divendres 22 de març, 19 h
SO•MA
CIA. ZENITAL
Dansa contemporània

MAHĀBHĀRATA, LA MÀGIA
DE LA NATURA
CIA. MAR CÁNOVAS
Teatre infantil – dansa

NIHAN DEVECIOGLU & THE SINGLE CAMELS
Dijous 17 de gener, 20 h

SANT ANTONI CLÀSSICS: ITALIA ROMÀNTICA, un plaer per als
sentits! Òpera d’hivern
Concerts gratuïts. A l’Espai Escènic Tísner. Cal reservar entrada.
Aforament limitat.
FM

En aquest projecte, la cantant turca Nihan Devecioğlu es fa acompanyar de quatre músics i una ballarina, provinents de França, Israel,
Mèxic, Alacant i Catalunya per narrar-nos amb les seves cançons
històries que ens portaran des del Bòsfor i el Mar Negre fins a Nàpols,
Catalunya, França i més enllà... Perquè tant se val d’on vinguem o qui
som i què fem, les cançons són sempre les nostres companyes.

ESTEM FRITAS
LAS FRITAS TEATRE
Comèdia / Sàtira

ESTACIÓN DEL ESTE

L’ÒPERA ITALIANA I LA
CANÇÓ NAPOLITANA

L’AMOR A TRAVÉS DEL
TEMPS – CANÇÓ I ÒPERA

Dimecres 23 de gener, 19 h

Dimecres 27 març, 19 h

El tenor italià Giorgio Elmo, acompanyat al piano per la pianista russa
establerta a Barcelona Olga Kobekina, ens delectaran amb el seu art. El
concert està dedicat especialment a
grans títols del repertori verista i a les
cançons més conegudes d’una de
les mes belles ciutats de la península
italiana: Nàpols. Gaudirem del gran
Puccini, escolntant àries de Tosca,
Turandot, Tosti, E. Di Capua…

Gaudirem dels bells textos de
la cançó italiana. De la mà de la
soprano italiana Romina Kriger,
que formarà duo amb la pianista
Olga Kobekina. L’espectador podrà
gaudir i apropar-se a les obres de
Bellini, Tosti,Puccini, Bizet, gaudint
d’aquests amors apassionats a
òperes com la Boheme i Carmen,
entre d’altres.

BDC

QUAN NO TOCÀVEM DE
PEUS A TERRA
CIA. CIRC PISTOLET
BDC

Dijous 7 de febrer, 20 h
Teatre
Carlos, em dic Carlos. Tinc
15 anys, o 16… Vaig al cole,
m’avorreixo; quedo al parc amb
els col·legues; ballo hip‐hop… i
un dia conec la Clàudia i… màgia.
A.K.A. (Also Known As) ens parla
d’un període de l’adolescència
d’en Carlos del que nosaltres
formem part.

Divendres 29 de març, 20 h
Circ
A pilotes no el guanya ningú. Ni
a espectacle autobiogràfic sobre
l’amistat de dos amics lliurement
adaptada al circ a través dels
equilibris acrobàtics. Rememoren
tardes d’estiu que van passar
plegats en el passat.

3A CONVOCATÒRIA LABORATORI D’ARTS
ESCÈNIQUES TÍSNER FEBRER 2019

Punt de trobada musical i cultural, una estació imaginària en què intèrprets
de diferents nacionalitats i bagatges artístics conflueixen per retre homenatge en clau contemporània a les sonoritats populars de l’Europa de l’Est
i el Pròxim Orient.

Constarà de tres premis econòmics que es complementaran amb altres suports a la creació com poden ser: sales d’assaig, suport tècnic o de formació
i comunicació. La convocatòria està dirigida als diferents artistes i creadors
vinculats al sector de les arts escèniques, que tinguin un projecte desenvolupat però no estrenat. L’objectiu és fer un pas més i arribar més lluny en el
suport a la producció de projectes artístics. Els projectes guanyadors formaran part de la programació estable del centre, del cicle “Cotxeres a escena”.

TUTTO OPERA – ÀRIES I DUETS
Dimecres 13 de febrer, 19 h

GNAWIND
Dijous 21 de març, 20 h

PROCEDIMENT DE RESERVA D’ENTRADA
Les entrades per les activitats es podran reservar online a través del nostre
web o telefònicament al 93 324 83 50 a partir d’una setmana abans. Es podran
passar a recollir a partir d’una hora abans i 10 minuts abans de l’inici de l’activitat, es repartiran les entrades de reserves que no s’hagin retirat. En el
cas de no poder gaudir de la reserva, preguem avisin amb antelació trucant
al mateix telèfon. Seients no numerats. Es prega puntualitat. No es permetrà
l’accés un cop iniciat l’espectacle, concert o pel·lícula.

BDC

Grup de música gnaoua, gènere tradicional amb més de 700 anys d’antiguitat que ha viatjat en el temps acompanyant als esclaus procedents de
l’Àfrica Occidental fins a l’actual territori del Marroc, Algèria i Tunísia.

ESPECTACLES FAMILIARS

Pel·lícules en VOS. A l’Espai Escènic Tísner.
Xerrades relacionades amb la pel·lícula que es projecta de 18 a 19 h. *
Activitats gratuïtes. Aforament limitat. Cal reserva prèvia.

A l’Espai Escènic Tísner. Cal reservar entrada. Aforament limitat.

DONES DEL SEGLE XX (2016)
Dijous 31 de gener, 19.30 h
Dir Mike Mills
Finals dels anys 70, tres dones exploren
l’amor i la llibertat a California. Una d’elles
(Annette Bening) amoïnada pel seu fill
de 15 anys, demana ajuda a dues dones
més joves (Greta Gerwig i Elle Fanning):
una artista punk i la veïna provocadora.
Nominada al Òscars, Globus d’Or, sobretot
categoria actriu protagonista.
*Dones del segle XX: Un viatge generacional. El cinema i el simbolisme femení, amb
Nataliya Kolesova, guionista, docent, analista de ficció i doctora en filosofía política.

FIGURES OCULTES (2016)

Dijous 21 de febrer, 20 h

AKA (ALSO KNOWN AS)
FLYHARD
PRODUCCIONS
BDC

DE PEL·LÍCULA: PARLEM DE DONES

La soprano Maria Casado i el baríton Jorge Tello, acompanyats al piano
per Olga Kobekina, ens portaran de la mà per conèixer i endinsar-nos
amb les més belles obres de Mozart en italià, per divertir-nos amb el Barber de Sevilla de Rossini o gaudir del més dramàtic Verdi, amb Rigoletto.
Gaudirem d’àries de Don Giovanni de Mozart, Il Barbiere di Siviglia de
Rossini, Rigoletto de G. Verdi…

Dijous 28 de febrer, 19.30 h
Dir Theodore Melfi
Història mai explicada de tres brillants
dones científiques afroamericanes que
van treballar a la NASA a l’inici dels anys
60, coincidint amb plena carrera espacial i
enmig de la lliuta pels drets civils. Multinominada als Òscars i als BAFTA.

CEL DE LA JOJÓ CIA. INSPIRA TEATRE

FM

Diumenge 20 de gener, 17.30 h
Teatre i música amb titelles. A partir de 4 anys
Lloc: Envelat Av Mistral
Espectacle gratuït. No es pot reservar entrada

És una història que ens parla de la transformació amb el pas del temps,
de les petites i grans pèrdues, de veure i sentir l’extraordinari en l’ordinari, un himne a la vida.
* Espectacle dotat amb mesures d’accessibilitat per a infants amb
discapacitat auditiva i amb discapacitat visual.

CONTES RETRO CONTES CIA. LA FÀBRICA FANTÀSTICA
Divendres 22 de febrer, 17.30 h
A partir de 5 anys
Preu: 2,5€

El senyor Bianci i la seva filla Carlota gairebé no es veuen. Ell treballa
i viatja dia i nit. La Carlota només té una petició per al seu pare: Un
conte abans de dormir cada nit. Per superar la distància, pare i filla
alimenten el seu amor a través del relat de breus contes, murmurats i
escoltats a través d’una prima línia de telèfon.

*Sense elles no hi ha camí amb Sofia Osorio, graduada en química, enamorada de la
ciència i membre de BCNspiracy.

CAROL (2015)
Dijous 14 de març, 19.30 h
Dir Todd Haynes
Nova York, anys 50. Dues dones que es
coneixen, una d’elles atrapada en un matrimoni infeliç, entre elles sorgeix una atracció immediata que canviarà les seves vides
per sempre. Multinominada als Òscars,
Globus d’Or, Bafta… entre d’altres. Grans
interpretacions de les actrius protagonistes.
*Visibilitat lèsbica sense drama, és
possible? amb Elena Longares, activista
lesbiana i LGTBI. Membre de LesBicat.

LES CLINCK CIA. LES BIANCHIS
Dissabte 6 d’abril, 17.30 h
Teatre amb titelles . A partir de 4 anys
Espectacle gratuït

BDC

Per què els cereals no s’enfonsen? Per què les zebres tenen ratlles?
Quan us ve una pregunta al cap, sabeu què passa? Sí, clar, que amb la
vostra saviesa trobeu la resposta! Doncs no és del tot cert...Un cop us
feu la pregunta, aquesta se’n va directament a la bústia de Les Clinck.
“CLINCK! Una altra pregunta noies!”

