ABRIL
Durant tot el mes d’abril
Exposició de pintures del retratista Esteve Manubens, de Santa Maria d’Oló.
Divendres 6 d’abril a les 19:30h
Conferència “Els orígens mítics de la humanitat” a càrrec del doctor en filologia i
professor de la Universitat Ramon Llull, Carles Riera i Fonts.
Organitzada pels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura
Generalitat, aquesta conferència està inclosa dins els cicle “Mite i literatura”.
Divendres 13 d’abril a les 17:30h
Vine a protagonitzar la llegenda de Sant Jordi: primer es refrescarà la llegenda i llavors
entre tots aquells que la vulguin representar, es disfressaran i faran l’obra. A càrrec de
la rondallaire Núria Clemares.
Dimarts 17 d’abril a les 17:30h
TdeTallers: taller de Sant Jordi. Es faran titelles de pal amb goma eva.
Construeix titelles de pal dels personatges de la llegenda per poder jugar i representar‐
la a casa teva!

Divendres 20 d’abril a les 20h
Lectura teatralitzada de l’obra: “La visita de la vella dama” de l’autor Friedrich
Dürrenmatt, adaptació de Jaume Pont, a càrrec del Grup de Teatre del Centre Sant
Vicenç de Sabadell.
Revetlla de Sant Jordi.
Dilluns 23 d’abril durant tot el matí
"Llegim al carrer" en motiu de la diada de Sant Jordi. Com cada any, els alumnes de
tots els centres educatius (escoles i institut) ompliran les places del poble de lectures.
En aquesta edició la poesia humorística serà la protagonista.
Dilluns 23 d’abril a les 20h
Tertúlia literària sobre la novel∙la “L’Illa” de Giani Stuparich, a càrrec de Marià Baqués.
Si t’agrada compartir lectures vine a la Biblioteca!
Divendres 27 d’abril a les 20h
Xerrada “Art: un somni, una realitat” a càrrec dels pintors Esteve Manubens i Josep
Maria Olivé. Amb aquest títol es pretén resumir com s'ha convertit en realitat poder‐
se dedicar a l'art, que durant la vida professional ho veien com un somni.
Primera xerrada del cicle de primavera del Cercle Artístic del Moianès.

