Bibliopiscina
A la Piscina Municipal, durant tot el mes de juliol podreu gaudir de la Bibliopiscina!
Consulta de revistes, contes, còmics, novel∙la... lectures ben refrescants!
Durant tot el mes e juliol
Exposició col∙lectiva del treballs de fi de curs dels alumnes del Cercle Artístic del
Moianès
Divendres 7 de juliol a les 20h
Espectacle CLAR‐i‐NET, una selecció de poesia i música a càrrec de Baltasar Fonts (veu)
i Queralt Roca (clarinetista), amb poemes de Josep Ma. de Sagarra, Miquel Martí i Pol,
Sylvestre, Guerau de Liost, Pere Quart, Verdaguer, Salvador Oliva, Gaspar Jaén Urban,
Màrius Torres, Rosa Leveroni...
Taquilla inversa.

Contes al fresca del Parc, tots els dimecres i un dimarts de juliol a les 19h
Dimecres 5 de juliol, “Contes per plorar de riure” amb la rondallaire Sandra Rossi, que
portarà el seu barret de copa ple a vessar de contes que esperen xiuxiuejant que
fiqueu la mà a dins per descobrir‐los. Aquests contes, però, fan pessigolles... així que
prepareu‐vos per escoltar aquestes històries juganeres, que us faran somriure, riure i
fins hi tot plorar de riure!
Dimecres 12 de juliol, "Contes d´Arreu del Món" amb el narrador Joan de Boer. Vine a
descobrir els contes de diferents pobles d´arreu del món: indis, esquimals, hindús,
xinesos...
Dimecres 19 juliol, la rondallaire Marta Esmarats explicarà “El Cigronet i altres contes
de quan arriba la calor...” . La senyora Rita està preparant el dinar quan de cop i volta
sent tota una colla de veuetes al vent que criden: ‐Mare! Mare! Estranyada i confosa,
decideix agafar un ventall i refrescar‐se, no sigui que aquesta calorada que ha arribat
amb l’estiu li faci veure i sentir el que no hi és en realitat...
Contes interpretats amb la veu, el cos i un toc d’humor per passar una bona estona
tots plegats!
Dimarts 25 juliol, sessió de contes en anglès gràcies a l’acadèmia d’idiomes Level: “The
capseller and the monkeys”, una bonica i divertida història d’un venedor de barrets
que perd la mercaderia i uns entremaliats micos li prenen! Tot i posar‐se molt nerviós
descobreix que la solució, no és cridar ni desesperar‐se… tot és molt més senzill!
Conte 100% en anglès fàcil d’entendre per petits i grans! Durada: 12 minuts
En cas de mal temps, les sessions de contes es faran a dins la Biblioteca.

