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NOVA ETAPA DE LA GRAN CITA CULTURAL

El Fòrum celebra l'estiu amb una festa 

La celebració coincideix amb la venda del passi nocturn

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Fòrum celebrarà aquesta nit l'arribada de l'estiu amb una gran festa. Els actes coincidiran amb la
posada en funcionament de l'anomenada entrada nocturna, que permetrà al públic accedir al recinte a
partir de les 20.30 hores per disfrutar dels espectacles, visitar les exposicions i assistir als concerts que
se celebrin fins a l'hora del tancament.
Els passis de nit costaran 12 euros de diumenge a dijous i 15 euros divendres i dissabte. Per als més
joves de 25 anys i els més grans de 60, el preu serà, però, de 9 i 12 euros. Els organitzadors de la gran
cita cultural esperen que aquest nou tipus de bitllet dispari l'assistència de visitants, sobretot entre el
públic més jove.

CERCAVILA FESTIVA
La festa d'avui començarà cap a les 22.20 hores, al finalitzar el muntatge Moure el món. (Omkarakala),
que cada nit s'escenifica a les aigües del port. Una cercavila festiva dividida en dues files transitarà pel
moll dels Miradors i el moll de la Pau amb direcció a la zona on està ubicada la pèrgola fotovoltaica, que
és on es concentraran els visitants.
La comitiva estarà formada pels protagonistes de diversos espectacles que es poden veure al Fòrum,
entre ells els músics de Batucarrer, el Circus Akal Ethiopia, els acròbates de la formació marroquina
Oulad Sidi Hmad ou Moussa, El general Bum-Bum, els artistes indis de Jhalak, els voladors de
Papantla, així com els components de la cercavila de nit i des del port, La Felisa i Xin-Xin, de
Fantòtems.
A les 22.50 hores, tots ells envoltaran una gran foguera instal.lada especialment per a l'ocasió i, abans
d'encendre-la, portaran a terme un ritual amb música de percussió. Minuts després, a les 23.00 hores,
s'iniciarà el ball A prop del mar, a l'escenari del Fòrum Nit (davant la pantalla de leds), que
s'encarregaran d'amenitzar els components de l'orquestra Cimarrón. Cap a la una de la matinada, un
castell de focs pirotècnics posarà fi a aquesta festa amb la qual es vol celebrar l'arribada del solstici
d'estiu.
Actuació dels acròbates d'Oulad Sidi Hmad ou Moussa. Foto: MARTA JORDI
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	NOVA ETAPA DE LA GRAN CITA CULTURAL
	El Fòrum celebra l'estiu amb una festa
	La celebració coincideix amb la venda del passi �
	EL PERIÓDICO�BARCELONA



