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Dimecres, 11 de MAIG (8 del vespre)
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INAUGUREM EL CICLE10/05/2011
El ball parlat de la Candela a Valls

1

Una de les nostres manifestacions del
patrimoni etnològic recentment recuperat per a la ciutat. Si t’ho vas perdre
per les Festes Decennals fes-ne un tastet de la mà de Lluis M. Moncunill i de
l’Associació l’Espardenya.

Sigues autèntic,
sigues tú mateix
Espectacle poètico-visual a càrrec dels
alumnes de l’Institut Jaume Huguet
sota la direcció de la Bàrbara Flores,
amb textos, poemes i idees de la
escriptora Maria Aurèlia Capmany.

Dimecres, 18 de MAIG (8 del vespre)
Dimecres, 25 de MAIG (6 de la tarda)
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Lliurament del10/05/2011
23è Premi de Natura
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Dels més petits als més grans. Tots hi
sou cridats. El lliurament del Premi de
Natura de l’IEV és el guardó que posa de
manifest la vostra implicació en el coneixement, el respecte i la salvaguarda
de la natura i del medi ambient. La vostra participació us fa ser part activa!

Perdona?... Un homenatge als
Monty Python
Un homenatge a l’absurd sentit de
l’humor dels Monty Python... Contes,
lloros, policies i formatges... molts formatges... Una sèrie d’històries que et
faran dir... Perdona?????? amb els alumnes de l’Institut Narcís Oller. Dirigeix
l’espectacle la Bàrbara Flores.

Dimecres, 1 de JUNY (8 del vespre)
Dimecres, 8 de JUNY (6 de la tarda)
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CONTES DIBUIXATS10/05/2011
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Sessió de contes per als més petits amb
l’escriptora i narradora Anna Obiols
i l’il•lustrador en Subi. Si us agrada
que us contin contes i millor encara,
veure’ls dibuixats, no hi podeu faltar!
Els colors de l’Àfrica i En Quimet i la
Martina us hi esperen!
Pareu atenció a l’hora d’inici!

Aigua Ferma
Colors de Blues, colors d’Àfrica, colors
de llocs..........colors de casa.
Concert íntim a guitarra i veu a càrrec
de la vallenca Laia Bastús, una cantautora amb colors de música d’arrels.

Dimecres, 15 de JUNY (8 del vespre)
Dijous, 23 de JUNY (12 del migdia)
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L’escola se’n va de festa major10/05/2011
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Un concert per celebrar la festa major
de Sant Joan amb les agrupacions estables de l’Escola Municipal de Música
Robert Gerhard: orquestres, grups de
vents, grups de cambra... Un recorregut
musical amb els alumnes de la casa, des
dels més petits fins als més grans.
Pareu atenció a l’hora d’inici.

Coral Aroma Vallenca
Enguany aquesta coral, creu de Sant
Jordi 2011, celebra el seu 150 aniversari i ha triat el Pati de Sant Roc
per a oferir-nos un dels seus concerts
commemoratius. Felicitats i endavant!
Acompanyarà a la coral el músic
Pep Mateu.

Dimecres, 29 de JUNY (8 del vespre)
Del 4 al 8 de juliol (10 de la nit)
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CINEMA AL PATI10/05/2011

Una nova edició de cinema us espera al
Pati per part de la Comissió de Mitjans
Audiovisuals i Imatge de l’IEV, amb la
projecció de:
Pa Negre, La Red Social, Mis tardes con
Margueritte, Toy Story 3 i Entre lobos.

Dilluns 4
Pa Negre, dirigida per Agustí Villaronga
Dimarts 5
La Red Social, dirigida per David Fincher
Dimecres 6
Mis tardes con Margueritte, dirigida per
Jean Becker
Dijous 7
Toy Story 3, dirigida per Lee Unkrich
Divendres 8
Entre Lobos, dirigida per Gerardo Olivares

Del 4 al 8 de juliol (10 de la nit)
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Dimecres, 13 de JULIOL (8 del vespre)

El Luthier i els instruments de corda10/05/2011
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Comptarem amb el luthier Ramon Elies
que ens aproximarà a l’origen d’aquest
ofici i al coneixement dels instruments
de corda. Una sessió pràctica amb eines
i instruments a mig construir, però també teòrica ¿Per què sona un violí? tots
els detalls, coneixements i teories.

Música de cinema
El cinema, una gran font d’inspiració
per als músics i l’origen d’un gran
nombre d’estàndards de jazz, serà
present al Pati de Sant Roc de la mà
de Xavier Pié (saxo soprano) i d’Ignasi
González (contrabaix).

Dimecres, 20 de JULIOL (8 del vespre)
Dimecres, 27 de JULIOL (8 del vespre)

TAST DE CERVESES10/05/2011
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Lager, Ale, de civada, de blat, torrada,
alemanya, belga, escocesa, tèrbola, rossa,..... La cervesa és un món que val la
pena conèixer per a gaudir-ne millor.
Vine a fer-ne un tast amb el Babil Vicente com a guia.

Aprèn els fonaments de la
cervesa i fes-ne un tast!
Inscriu-te a l’IEV
abans del 22 de juliol.
Les places són limitades!
Dimecres, 27 de JULIOL (8 del vespre)
Dimecres, 7 de SETEMBRE (8 del vespre)

Les fitxes patrimonials de l’IEV
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Arquitectura sí, però també folklore,
pintura, mobles, joies, escultura, natura,.... formen part del nostre patrimoni.
L’Institut d’Estudis Vallencs presenta
una nova manera de coneixe’l!!
Vine al pati a descobrir-ho!!

Repertori de música antiga
Música antiga en un pati del s. XVI....
per a aquesta combinació perfecta
comptarem amb la guitarra barroca
del Romà Solé, amb la tiorba del
Germán Rull i amb la viola de gamba
de la Paloma Vicente.

Dimecres, 14 de SETEMBRE (8 del vespre)
Dimecres, 21 de SETEMBRE (8 del vespre)

VÍDEO POEMES10/05/2011
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De nou el Sergi Quiñonero, poeta visual
i performer, ens presenta el seu treball a La Parra. Una nova proposta, un
nou espectacle, una nova manera de fer
poemes. No ho deixeu passar!

CONCERT CLOENDA
Monet, una impressió musical
Un concert amb quadres...? Quadra?
És la proposta que ens fan els alumnes més grans de l’Escola Municipal
de Música Robert Gerhard on es
visualitzaran pintures de Monet a la
vegada que s’interpretaran les peces
musicals creades i interpretades pels
propis alumnes coordinats per la
professora Rosabel Bofarull.
Dimecres, 28 de SETEMBRE (8 del vespre)

ANIMA’T!

Si a més de participar com a espectador tens interès artístic, tens
bona veu o la música és el teu fort,
t’agrada llegir, tens històries per a
explicar, vols posar a prova el teu
espectacle, creus en l’enriquiment
mutu de les sessions lliures, o se
t’acudeix alguna proposta original...
informa-te’n i presenta’ns el teu
projecte a la secretaria de l’IEV.
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(2a planta de l’Antic Hospital de Sant Roc.
C. Jaume Huguet, 1 - 43800 VALLS)
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