Dimarts 2 de setembre
A les 20.30 h

My Wrong Pleasures
Concert

My wrong pleasures presenta el seu tercer disc
“Periscope”. Han gravat les noves cançons en directe, a
l’estudi Nautilus d’Arenys de Mar, sota el comandament
d’Iban Puigfel (unfinished simpathy). Un nou disc amb
cançons capturades en viu i sense artifici que polaritzen
dos de les grans influències del grup, el rock i el soul.
Components: Nico Canet,
Canet Sito Serra i Xavier Patau.

Capvespres als
Jardinets
Juliol i setembre’14
setembre’14

Dimarts 9 de setembre
A les 20.30 h

Els partidaris
Concert

Energia, reivindicació i bones cançons són els elements
clau de l’aposta del so de Partidaris. Un directe sòlid
que beu de l’essència de la música d’autor i la visió
contemporània dels músics que formen el grup. Amb
versions d’autors com Joan Manuel Serrat, Lluís Llach,
Pedro Guerra, Ovidi Montllor o Ismael Serrano.
Components: José Carlos “JC” Tomé,
Tomé Meritxell Soler,
Soler
Ramon
Ramon Puigvert,
Puigvert Xavier Dangla i Xavier Patau.
Patau

Dimarts 16 de setembre

©Il·lustració Pere Cabaret

A les 20.30 h

Ràmia
mia
Marc Rà
Concert

Marc Ràmia
Ràmia presenta el seu primer disc "A la vora del
Malpàs". Les seves cançons parlen d’amor i revolucions,
elements que el cantautor troba necessaris per a la
transformació de la nostra societat.
Per a més informació, podeu consultar:
culturamataro.cat
culturamataro.cat

Al mes de juliol i setembre,
setembre, quan es pon el sol
sol i
la calor afluixa, els Jardinets de
de la
biblioteca es transformen
transformen en un lloc acollidor
on poder gaudir d'espectacles de petit
format protagonitzats per la música, el teatre i
la literatura.

bibliotecavirtual.diba.cat
bibliotecavirtual.diba.cat

Biblioteques de Mataró
@bibliosmataro #capvespres
WhatsApp

Si voleu passar una bona estona, els Jardinets
us esperen.
esperen.
Tots
Tots hi sereu benvinguts!

687 200 100

Amb la col·laboració d’assolim foodservices

Lola Casas

Dimarts 1 de juliol

Dimarts 15 de juliol

A les 20.30 h

A les 20.30 h

negre
En blanc i n
egre

Lectures per a una nit d’estiu

Activitat literària

Activitat literària

Els poemes de Joan Carles Gonzàlez Pujalte i Lola
Casas es fonen en un espectacle tendre i suggerent.
Amb les veus de Carme Faja,
Faja Enric Domingo,
Domingo Imane
Akandouch i Marc Vadillo.
Vadillo Música a càrrec de Xavier
Rodon.
Rodon

Dimarts 8 de juliol
A les 10.30 h

#Ensolfa
Jornada Formativa

Seguint l’empremta iniciada l’estiu del 2013, lectors de
totes les edats delectaran el públic amb lectures
amenes i divertides. L’acte comptarà amb la música del
pianista Martirià de Borja.

Dimarts 22 de juliol
juliol
A les 21.30 h

Contes a frec de pell
Marató de contes eròtics

Presentació de diversos
segells discogràfics
independents catalans (El genio equivocado, Bankrobber,
Picap i Tritó). Jornada formativa oberta a bibliotecaris i
professionals del sector.

A les 20.00 h
Concerts
Tres concerts acústics, de petit format, per donar a
conèixer
alguns
segells
discogràfics
catalans
independents. Amb l’actuació d’Esperit!
Esperit!,
Esperit! Hans Laguna i
Èric Vinaixa.

En aquesta original i divertida marató de contes eròtics,
tres narradores ens portaran a través de la sensualitat
de les seves paraules a històries plenes de plaer,
subtilesa i gaudi.
Alicia Molina:
Molina "En tu casa o en la mía"

Organitza: Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya - SGAE - APECAT

Dijous 10 de juliol
A les 20.30 h

Música i vida
Xerrada

Diuen que fer una sola cosa a cada moment, amb tota la
consciència que som capaços d’exercitar, és una font de plaer
en ella mateixa. En aquesta sessió et proposem desconnectar
de tot allò que no caldrà tenir a mà i activar les parts més
sensitives del cos, començant per les orelles.

Martha Escudero:
Escudero "El placer de lo sutil"
Petits gestos, coses mínimes, podríem dir quotidianes, però
que no tenen lloc ni en el moment idoni ni amb la intenció
deguda, fan que la pupil·la es dilati, la respiració s’acceleri, la
pell exhali perfums i suors i ens assaltin tremolors i
sensacions que arriben fins a dins del nostre cos on es
multipliquen. Hem d’estar agraïts amb la natura per haver-nos
donat aquesta capacitat de gaudir amb allò que és subtil.

Núria
Pablo González Bernardo,
Bernardo director de l’OBC (Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya), gran
entès en música i excel·lent comunicador, mantindrà
una conversa amb el periodista mataroní Vern Bueno i
explicarà els sentiments i anècdotes que genera una
professió com la seva, així com la relació que manté amb
auditoris
i
orquestres
d’arreu
del
món.

Urioz:
Urioz

“Tot

un

plaer,

sessió

de

contes

eroticofestiva”
L'objectiu d'aquesta sessió de contes eroticofestiva és acabar
amb un orgasme col·lectiu que s'escolti des de tots els racons
de la península... Com? Amb les paraules que provoquen el
plaer de la imaginació. Porteu calces i calçotets de recanvi.
Gratuït amb invitació.
invitació Recollida d'entrades del 7 al 19 de juliol a
Direcció de Cultura i a les Biblioteques de Mataró.

