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ROSES

MÀGIA «HOCUS POCUS»
Teatre Municipal (Roses) � Diumenge, 4 � 12.00 h � 5 €
� http://www.rosescultura.cat

Hocus Pocus són les paraules màgiques més antigues que es
coneixen. L’Eduard Juanola ens ensenya quin és el seu efecte en
un espectacle de màgia familiar, molt participatiu, ple d’il·lusions
visuals, objectes estranys i éssers «màgics» que l’Eduard ha anat
trobant en els viatges que ha fet arreu del món.
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GIRONA

GEGANTS LA POPULAR CERCAVILA
Parc del Migdia (Girona) � Diumenge, 4 � Plantada a les 10 h 

Com ja és tradició per les Fires de Sant Narcís, aquest diumen-
ge se celebra la trobada de gegants al parc del Migdia i, seguida-
ment, la cercavila fins arribar a la plaça de Francesc Calvet i Ru-
balcaba. La plantada serà a les 10 del matí al parc del Migdia, i
des d’allà hi haurà la clàssica cercavila per arribar fins a la plaça
de Calvet i Rubalcaba.
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TORROELLA DE MONTGRÍ

TEATRE «LA COMEDIA DE LOS ENREDOS»
Espai Ter (Torroella de Montgrí) � Diumenge, 4  � 19.00 h 

� 25 € / 31 € � https://espaiter.koobin.com
El director Alberto Castrillo-Ferrer presenta La comedia de

los enredos, la primera obra de Shakespeare que es presenta a
l’Espai Ter. Dues parelles de bessons separats en néixer
coincideixen sense saber-ho en una mateixa ciutat 25 anys
després i es desencadena un divertit joc d'embolics i confusió.
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GIRONA

MÚSICA LA BLACK MUSIC BIG BAND
Plaça de Sant Feliu (Girona) � Dissabte, 3  � 20 h 

� Gratuït � http://www.girona.cat

La Black Music Big Band (BMBB) és una iniciativa de la
Fundació Casa de la Música del Gironès en col·laboració amb el
Black Music Festival i presentaran els èxits de la Motown a
l’escenari de Sant Feliu. És la big band escola de les comarques
gironines especialitzada en el que s’anomena black music.
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GIRONA

BAIXADA D’ANDRÒMINES A L’ONYAR
Centre de la ciutat (Girona). � Dissabte, 3 � 11.00 h  

� http://www.girona.cat

En el marc de la Festa Major dels Quatre Rius, s'organitza la 7a
Baixada d'Andròmines del s.XXI pel Riu Onyar, un dels
esdeveniments més populars de les Festes de Sant Narcís. La
baixada es podrà veure des dels ponts del riu Onyar entre la plaça
de Catalunya i la plaça de Sant Feliu.
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ANTONELLA CARRERA

SALT

DANSA MORGANTI RET HOMENATGE A PINA BAUSCH
Cristiana Morganti va ser durant una dècada ballarina solista del Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch. Va assajar i va ballar coreografies

que el públic ha admirat amb fervor. D’aquella experiència vital i artística neix Moving with Pina, una conferència ballada per compartir la
poesia, la tècnica i la creativitat de la gran coreògrafa alemanya, que aquest dissabte presentarà, en el marc del festival Temporada Alta, a 2/4
de 9 del vespre al Teatre de Salt. Es tracta d’un viatge per l’univers de Pina Bausch des de la perspectiva del ballarí. Una oportunitat per
descobrir la devoció, la imaginació i l’amor pels detalls d’un llenguatge coreogràfic únic i revolucionari. Una ocasió per descobrir molts secrets,
sobretot, com es crea la màgica i misteriosa relació entre l’artista i l’espectador.


