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teatre pren la paraula i També a
Montjuïc–, el festival convida als
espectadors a participar en dife-
rents propostes on podran escol-
tar, aprendre o, fins i tot, influir
en el resultat d’una proposta
escènica. “Proposem experiènci-
es teatrals diferents i divertides,
on l’espectador té la possibilitat
d’interactuar amb els actors, cir-
cular pel teatre, veure la funció
mentre sopa o enviar un tuit”,
explica Ramon Simó, director
del festival, qui afegeix: “Volem
fer un Grec més proper i vinculat
amb els espectadors”.

Més informació:
www.bcn.cat/grec

ÀREA BCN

Diumenge s’inaugura el festival d’estiu de Barcelona ambuna festa a l’avingudaMaria Cristina

E
l Grec 2013 arrenca amb
una celebració doble:
una gran festa popular
el 30 de juny amb músi-

ca i arts escèniques a l’avinguda
Maria Cristina, i una sessió de ci-
nema i música amb Blancaneu al
castell de Montjuïc.

OBERTURA GRATUÏTA
L’avinguda Maria Cristina serà
l’escenari de la festa popular,
gratuïta i oberta a tota la ciuta-
dania amb què s’iniciarà l’edició
d’enguany del Grec. Aquesta
començarà amb l’actuació d’Els
Catarres (20.30 h), on la banda
d’Aiguafreda presentarà el seu
nou treball, Postals, que combina
humor i pop-folk.
A continuació, la mítica compa-

nyia Comediants (22 h) celebrarà
amb els barcelonins el seu 40è
aniversari amb la projecció del
tràiler documental Amb el sol a la
maleta, que recull la seva història,
i amb l’espectacle Vol de la Terra.
La nit s’acabarà amb la música

dels Lax’n’Busto (22.30 h), i el seu
nou disc, Tot és més senzill, on
aposten pel rock, però buscant
una sonoritat més propera al pop.

BLANCANEU AL FOSSAR
La sala Montjuïc (fossar de San-
ta Eulàlia, al castell de Montjuïc)
obre la seva programació d’en-
guany amb Blancaneu, el film
mut i en blanc i negre de Pablo
Berger (2012), que es projectarà

amb la interpretació en viu de
la banda sonora composta per
Alfonso de Vilallonga. Se n’en-
carregarà la Sinfonietta Monte-
olvido, una banda de 25 músics
dirigits per Roman Gottwald re-
unida expressament per inter-
pretar-la. Abans de la projecció,
el públic podrà gaudir del jazz
de PixieDixie, i veure el curt
d’animació Luminaris de l’argentí
Juan Pablo Zaramella. La trobada
començarà a les 20.30 hores i té
un preu de 10 euros.
L’endemà dilluns, l’espectacle

de circ Opus, de la companyia
australiana Circa, inaugurarà
oficialment el festival al Tea-
tre Grec. I de l’1 al 31 de juliol,
el Grec Festival de Barcelona
oferirà 79 propostes de teatre,
dansa, música i circ, i un extens
programa d’activitats paral·leles
adreçades a professionals i a es-
pectadors de totes les edats.

ESPECTADORS ACTIUS
Amb Més Grec –que s’agrupa
en sis blocs: Institut del Teatre
100 anys, Pedagogia, Activitats
professionals, Espectadors, El

UnGrecmés proper

GEMMA MARTÍ

EL DILLUNS 1 DE JULIOL, L’ESPECTACLE DE CIRC OPUSDE LA COMPANYIA CIRCA INAUGURARÀ OFICIALMENT EL GREC. VINCE VALITUTTI

OBERTURA

A la festa inaugural
gratuïta actuaran
Els Catarres, Lax’n
Busto i Comediants

MINIGREC

Enguany el festival d’estiu
de Barcelona compta amb
una programació adreçada al
públic familiar, el MiniGrec.
Aquest començarà l’1 de
juliol, però el 28 de juny a la
tarda (de 18 a 21 h) al Teatre

Grec es podrà fer un tast dels
espectacles programats. A
més, hi haurà activitats per a
la canalla, moltes relaciona-
des amb el món de l’espec-
tacle, repartides pels jardins
del teatre

EL PETIT DALÍ, ESPECTACLE FAMILIAR I MUSICAL PRESENT AL MINIGREC. A. B.

VENDA D’ENTRADES
I DESCOMPTES

ENTRADES

Les entrades dels especta-
cles del Grec 2013 Festival
de Barcelona es poden
adquirir a:

TIQUET RAMBLES
Palau de la Virreina
La Rambla, 99
Horari: de dilluns a diumenge,
de 10 a 20.30 h
Telèfon d’informació
de taquilles: 93 316 11 11

WEBDEL GREC 2013
FESTIVAL DE BARCELONA
www.bcn.cat/grec

TAQUILLES DELS ESPAIS
D’ACTUACIÓ

DESCOMPTES

ABONAMENT
20%de descompte en la
compra d’entrades per a tres
espectacles o més del Teatre
Grec, el Teatre Lliure i el
Mercat de les Flors

FAMÍLIES
Menors de 16 anys i un
màxim de dos acompanyants
adults 50%de descompte
per a espectacles per a públic
familiar: Matx de pallassos i
Retalls

MENORS DE 16 ANYS
50%de descompte per als
espectacles de teatre, dansa i
circ del Teatre Grec, el Teatre
Lliure i el Mercat de les Flors.
Aquest descompte no s’aplica
als espectacles de música

MENORS DE 25 ANYS
25%de descompte

MAJORS DE 65 ANYS
25%de descompte

ATURATS
25%de descompte

TITULARS TARGETA ROSA
50%descompte

GRUPS
20%de descompte a partir
de 15 persones

TITULARS CARNET FAMÍLIA
NOMBROSA
20%de descompte per als
espectacles de teatre, dansa i
circ del Teatre Grec, el Teatre
Lliure i el Mercat de les Flors.
Aquest descompte no s’aplica
als espectacles de música

TITULARS CARNET
BIBLIOTEQUES
20%de descompte

LASTMINUTE
50%de descompte el mateix
dia de l’espectacle a partir
de 3 hores abans de l’inici
de la funció, en el cas que
quedin localitats disponibles
d’aquest descompte. Aquest
descompte no s’aplica en els
espectacles de música

TOTS ELS DESCOMPTES SÓN PER ALS
ESPECTACLES DEL TEATRE GREC, EL
TEATRE LLIURE I EL MERCAT DE LES
FLORS. ELS DESCOMPTES NO SÓN
ACUMULABLES

EL DIUMENGE 30, PROJECCIÓ DE BLANCANEU AL FOSSAR DEL CASTELL DE MONTJUÏC. A. B.

CARTELL DEL FESTIVAL GREC 2013,

QUE TÉ LLOC DEL 1 AL 31 DE JULIOL

PRIDE BARCELONA 2013
La desfilada del Pride
Barcelona tindrà lloc aquest
dissabte, 29 de juny, i
sortirà a les 18 hores del
parc de les Tres Xemeneies
(avinguda Paral·lel, 49)


