MAPA

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

Metro Sant Antoni

Metro Poble Sec

Silver Drops és un projecte que neix de la voluntat d’acostar el
llenguatge de la dansa contemporània al públic familiar a través d’un
espectacle visual, en el qual el moviment, la plasticitat estètica i una
acurada selecció musical es combinen per transportar-nos a un viatge fascinant sobre el món de l’aigua.

Carrer Comte Borrell

Dissabte 4 de maig, 17.30 h
Dansa contemporània
De 0 a 8 anys
Preu: 3 €

Carrer Viladomat

SILVER DROPS
BALLARINES: GEORGINA AVILÉS,
AINA GARGALLO I ANNA MACAU

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL

Carrer de Marqués de C. Sagrado

Centre Cívic Cotxeres Borrell

ACTIVITATS
CULTURALS
PRIMAVERA 2019

Abril, maig i juny

Cotxeres Borrell

ESPECTACLE FAMILIAR

AMB MOTIU DE LA FESTA DE LA MÚSICA

PETIT TÍSNER ESTIU 2019

Activitats gratuïtes. Aforament limitat. Cal reserva prèvia.

De l’1 al 26 de Juliol

Taller – Celebrant la Música
Divendres 21 de juny, 17 a 19 h
A càrrec d’Anna Barros
Per a més informació consultar el llibret de tallers o el nostre web.

L’escola Petit Tísner d’arts escèniques obre les seves portes també al
juliol. Treballarem tècniques d’interpretació, veu i cant, cos i moviment…

Concert/espectacle – Las majas de Goya
Divendres 29 de març, 18 h
A càrrec d’Olga Kobekina (pianista), Romina Krieger (soprano), Olga
Krieger (ballarina) i Xavier Vila i Guillem Carol (audiovisuals)
Per a més informació consultar l’apartat Sant Antoni Clàssics o el nostre web.
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Reunió informativa dijous 13 de juny a les 20 h
Per a més informació consulteu el díptic específic o el nostre web
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Inscripcions*: a partir del 29 d’abril de 10h a 21 h.
Inscripcions en línia disponibles. Places limitades
*Pel benefici de l’infant i del grup, si no es realitza la inscripció al torn sencer no es garanteix la seva participació a la mostra final.
Petits artistes A: de 4 a 6 anys
Petits artistes B: de 6 a 9 anys (1r, 2n i 3r)
Teloners: de 9 a 12 anys (4rt, 5è i 6è)
Debutants: de 12 a 17 anys

i
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* S’habilitarà un espai per deixar els cotxets

De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Divendres 12 i 26 de Juliol serà fins
les 17 h, per realitzar la Mostra Final.
1r Torn: de l’1 al 12 de Juliol / 2n Torn: del 15 al 26 de Juliol
Preu per torn: 161.50€ / Preu per setmana: 79€

CASAL INFANTIL
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.
De dilluns a divendres de 17 a 20 h
Els infants podran assistir/escollir fins a tres dies a la setmana:
Dilluns: de 9 a 12 anys
De dimarts a divendres: de 4 a 12 anys
Preu: 23,90 €/trimestre o 3,40 €/dia. Places limitades
Inici del Casal: setmana del 23 d’abril
Per a més informació consultar el desplegable de Casal infantil
SANT JORDI AL CARRER
23 d’abril, 17 h
Placeta davant del centre
De 0 a 12 anys
Amb la col·laboració de la
Biblioteca Joan Oliver
JOCS A L’ENGRÒS
24 de maig, 17 h
De 0 a 12 anys
Amb motiu del Dia Internacional
del Joc
Amb la col·laboració de Jugaia

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

INFÀNCIA

A càrrec de Mireia Ortega, llicenciada en bioquímica, doctora en biomedicina, divulgadora i conferenciant.

LUDOTEQUES OBERTES
3 de maig, de 17 a 20 h
Entrada: aliment o producte
d’higiene personal
De 0 a 12 anys
Amb la ol·laboració De Veí a Veí
7 de juny, de 17 a 20 h
Jocs d’aigua
Preu: 3,40 €
CINEMA PER A TOTHOM
10 de maig i 14 de juny
Gratuït

Activitats gratuïtes. Cal reservar. Aforament limitat.

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.

M

Amb motiu de la Festa de la Música

ADREÇA

HORARIS

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8
08015 Barcelona
informacio@cotxeresborrell.net
Tel. 933 24 83 50
Fax 933 24 83 51
Facebook: cccotxeresborrell
Twitter: @cccotxeresborrell
Instagram: @culturacotxeresborrell
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres
arquitectòniques

Dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 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

Alzheimer
Dimarts 28 de maig, 19 a 20.30 h
Coneixerem els mecanismes d’una de les malalties més deconegudes.
Demència senil
Dimarts 18 de juny, 19 a 20.30 h
Saps què és la demència senil? T’ho expliquem amb detall.

DE 0 A 3. INFANTS EN FAMÍLIA
PETIT TÍSNER ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES
Escola de formació artística en arts escèniques per a infants i joves.
Coordinació pedagògica: Alberto Díaz

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

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
Inici del curs: 23 d’abril
Classes obertes: a partir del 3 de juny
Inscripcions obertes fins exhaurir places

Espai de trobada i 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
Inscripcions: a partir del 8 d’abril
Inici: setmana del 23 d’abril
Preu: 36 € (9 sessions)
Tarifa reduïda per a famílies nombroses i monoparentals.
Cessió d’espai a grups de famílies organitzades.

COTXERES A ESCENA

RUTES MUSICALS: PASSIÓ PEL TANGO!

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

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

SILENCIS
CIA. LA TRIBU

CECILIA LEDESMA TRIO

1r
premi

Divendres 26 d’abril, 20 h
Drama. Espectacle guanyador del
1r premi del Laboratori Tísner
El retrobament de tres germans a
casa del seu avi, que els ha fet de
pare i de mare durant molts anys.
Aquest és el punt de partida d’una
catarsi familiar i humana. Els
lligams familiars, la percepció de
cada membre de la família del rol
que hi juga i les responsabilitats
respecte els altres es posen en
dubte quan una remor llunyana,
del passat, comença a ressonar
amb força en el present.

IDOTI IRANTI
DEIXALLES I MEMÒRIA
DE L’OBSOLESCÈNCIA
HUMANA
CIA. PRODUCCIONES
DE LA PRADERA
Divendres 31 de maig, 20 h
Drama social
Nigèria. Futur. Una Convenció
de Noves Tecnologies té lloc a
prop d’una macro-deixalleria. Una
hostessa i un jove existós en un
aparent encontre casual. Dos
europeus a l’Àfrica, conversant
sobre un món que no és el seu.
Un duel ideològic els portarà a
descobrir qui són realment. Una
realitat devastadora de la qual no
n’eren conscients.

Dijous 4 d’abril, 20 h

Nascuda a la ciutat de Mar del Plata, inicia els seus estudis musicals en
el Centre Polivalent d’Art. obté el títol de Mestra Nacional de música, amb
especialitat en piano. L’any 2000 s’instal·la a Barcelona i comença les
seves primeres presentacions com a cantant del Quartet Fangal grava el
seu primer treball a Barcelona: “Quereme així…”, disc que compta amb
una selecció de tangos clàssics.

ST ANTONI CLÀSSICS: LES ARRELS DE LA MÚSICA
CLÀSSICA ESPANYOLA

DE PEL·LÍCULA: XINA

SALA D’EXPOSICIONS

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

Pel·lícules en VOS. A l’Espai Escènic Tísner.
Tallers relacionats amb el cicle de 18 a 19h amb Jenny Chih-Chieh Teng. *
Activitats gratuïtes. Places i aforament limitat. Cal reserva prèvia.

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

SONANTA DUO

JULIEN I DIDAC

JO NO SÓC MADAME BOVARY

Dimecres 24 d’abril, 19 h

Dimecres 22 de maig, 19 h

Dijous 11 de abril, 19.30 h
Dir. Xiaogang Feng (2016)
Li Xuelian i el seu marit Qin Yuhe organitzen un fals divorci per a obtenir un segon
apartament. Però sis mesos més tard, ell
es tornarà a casar amb una altra dona.
Pel·lícula premiada al Festival de Sant
Sebastià i Toronto.

Sonanta Duo neix de la inquietud
de dos músics amb una gran i
llarga trajectòria, Pep Colominas
i Javier Luque, que es retroben
després de vint anys. S’obre l’oportunitat d’oferir música cap a un nou
instrument format per 12 cordes i
dues caixes de ressonància. Gaudirem de la música partint d’obres
de Granados, Albéniz, Falla, des
d’un instrument tant profund i màgic
com és la guitarra espanyola.

El viatger i versàtil guitarrista Julien
Chanal s’uneix al percussionista,
productor i pintor musical Didac
Ruíz Lazarro, ens proposen una
mirada diferent, senzilla i moderna
alhora, de la música clàssica de
compositors espanyols com Fernando Sor, Julian Arcas, Francisco
Tárrega, Enrique Granados, Isaac
Albéniz o Domenico Scarlatti. Un
viatge musical íntim i poètic.

Dijous 2 de maig, 20 h

Escoltarem tango i jazz, barrejat amb un polsim de rock. La fusió construeix identitat pròpia, una sonoritat moderna que respecta i es nodreix
d’aquests gèneres inspiradors. Amb una formació heterodoxa –guitarra,
bandoneó, contrabaix i bateria– el grup revisa els orígens del tango des
d’una perspectiva renovadora en combinació amb el jazz, sempre capaç
d’assimilar múltiples tècniques musicals i estilístiques.

Del 23 d’abril al 17 de maig
Pintura acrílica i guaixos. Guillermo Martí Ceballos
Exposició sobre l’obra pictòrica dels últims 20 anys de l’artista.
Presentació del llibre l’Emoció del color dijous 2 de maig a les 19 h.

*Taller de fermentació de Kombucha.

RETORN A CASA
Dijous 9 de maig, 19.30 h
Dir. Zhang Yimou (2014)
A principis dels anys setanta, Dl. Yanshi
(Chen Daoming) s’escapa d’un camp de
treball en un intent de tornar amb la seva
família, a la qual porta anys sense veure.
La seva filla Dl. Danyu intenta impedir el
retrobament per por de que afecti la seva
carrera com a ballarina, i aconsegueix que
el seu pare i la seva mare no es vegin.
Pel·lícula premiada al Festival de Cannes i
la Seminci de Valladolid.

GUIDO DI BLASI NTP (NEW TANGO PROJECT)

L’EMOCIÓ DEL COLOR

KERIDO DIARIO
Del 21 de maig al 21 de juny
Il·lustració digital. Andrea Déz Nin
Kerido Diario conglomera en llenguatge gràfic diferents reflexions individuals i col.lectives sobre la visibilitat, la formació de la identitat i la fluctuació
que es crea entre elles en l’època contemporània, a partir d’un diàleg
intimista i ingenuo que es rebel.la com universal.
Inauguració divendres 24 de maig a les 18 h.

EL MILLOR PELS NOSTRES FILLS CIA. LA CÍTRICA

2n
premi

Divendres 7 de juny, 20 h
Drama. Espectacle guanyador del 2n premi del Laboratori Tísner
L’obra està basada en la història dels nens d’una secta new age que va
existir a Austràlia entre els anys 60 i 90 coneguda popularment com a
The Family. Ens posem a la pell de la Sarah, una dona adulta que viu
en un món nou, el món de les decisions, la llibertat… Però a ella la van
entrenar precisament pel contrari: anul·lar la seva individualitat, reprimir
els seus desitjos i confessar tots els seus secrets.

Divendres 21 de juny, 19 h

KUREPI
Dijous 6 de juny, 20 h

Kurepi és un grup musical que evoluciona a partir de les seves arrels culturals
i troba en la música tradicional llatinoamericana. Als inicis integrat pel guitarrista Guillermo Gomez Alvarez, el qual va iniciar els seus estudis als 10 anys
i va obtindre el títol de professor de guitarra a l’escola de música Collegium,
(Córdoba, Argentina). I la cantant Johanna Zohler Arce, va començar els seus
estudis musicals a Buenos aires, Argentina amb grans cantants i compositors.
A l’any 2006 es van traslladar a Barcelona; ambdós tenen el desig de mantenir-se connectats a través de la música amb la terra de la qual van partir.
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Espectacle multidisciplinari que combina les tres bases del folklore espanyol: la música, la pintura i la dansa. Prenent les obres d’Enrique Granados, es narra la història de la creació pictòrica de Goya a través de les
seves muses inspiradores. Mitjançant el suport del llenguatge audiovisual,
Xavier Vila i Guillem Carol, el virtuosisme pianístic de l’Olga Kobekina, la
lírica més delicada de la soprano Romina Krieger i els diferents matisos
de la dansa espanyola a càrrec de la ballarina Olga Ponce, es teixeix
aquesta dramatúrgia musical.

THE GRANDMASTER
Dijous 13 de juny, 19.30 h
Dir. Wong Kar Wai (2013)
El reconegut director, anomenat també
“poeta de la imatge” , ens explica un relat
sobre les arts marcials i l’ànima de la
civilització xinesa. Dos mestres de kung
fu, Ip Man (Tony Leung), l’home que va
entrenar al mític Bruce Lee, i la bella Gong
Er (Zhang Ziyi) es reuneixen a la ciutat
natal de Ip Man en vespres de la invasió
japonesa de 1936. El pare de Gong Er,
un gran mestre de renom, també viatja a
aquesta ciutat per a la cerimònia de la seva
jubilació, que tindrà lloc en el llegendari
bordell, El pavelló d’Or. Pel·lícula nominada
als Òscars, primada al National Board of
Review i al Festival de Berlín.
*Taller de cal·ligrafia xinesa.

Del 25 de juny al 27 de juliol
Acrílic i pastel sobre llenç. Emi Breuss
Ethos. Del Grieg: costum i conducta. “Arran de participar en el projecte
the100dayproject vaig decidir obrir una convocatòria a les xarxes
socials, on diverses persones m’enviessin “la seva millor fotografia” i
jo les interpretava. Un dels objectius era fomentar la participació d’una
manera activa per part de l’espectador/a. A l’exposició es presenten
algunes de les obres que van sorgir d’aquesta experiència.

Atreveix-te amb el Doodlilng
Dijous 11 de juliol, 18 h
Dibuix lliure. Activitat a càrrec de l’artista
El doodling és una tècnica molt senzilla i una forma d’expressió, es
realitzen traços i símbols sense cap regla, de manera espontània i
automàtica. Es poden obtenir dissenys senzills o complexos.
No cal coneixements previs. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.

ESPAI OFF

*Taller de la cerimònia del te.

LAS MAJAS DE GOYA

ETHOS

EXPOSICIÓ D’IL·LUSTRACIONS
Workshop: Introducció a la il·lustració narrativa
Divendres 31 de maig, 18h
Activitat a càrrec de l’artista
Es crearà una peça gràfica narrativa a partir de treballar i conèixer el
llenguatge visual de la il·lustració. No cal coneixements previs. Aforament
limitat. Cal inscripció prèvia.

12+1 MOSTRA D’ART CONTEMPORANI AL CARRER
A la façana del centre. Segon dimecres de cada mes.
A càrrec de Fundación Contorno Urbano.

Del 7 al 17 de maig
Alumnes de l’Institut Poeta Maragall amb la col·laboració del Camí Amic
L’alumnat de batxillerat artístic de l’Institut Poeta Maragall ha estat
l’encarregat de dissenyar el tríptic de l’edició d’enguany del cicle Vides
a l’Aire. Durant 10 dies tindrem l’oportunitat de veure totes les propostes
presentades i treballades a l’aula. Organitza: Camí Amic.

PERSONES
Del 21 de maig al 14 de juny
Pastel. Neus Ramón
La mostra ens porta a un món de sentiments i sensibilitat extrema dins
del món quotidià. Mostra i demostra que tots som bells, tots som diferents
i iguals. Cada retrat és l’expressió del record del sentiment d’un moment
viscut i compartit amb cadascuna de les persones que apareixen a l’obra.

