Agenda activitats de Sant Quirze del Vallès
Maig-juliol 2019

Espectacle

Festival de contes

Dissabte 4 de maig / 10 a 14 h
Plaça de la Vila

Diumenge 5 de maig/ 10.30 a 14 h
Masia Can Barra

Caramelles 2019

Festival de Contes
“Rondalles amb Rialles”

La Societat Coral Il•lustració Artística farà la seva tradicional cantada de
caramelles aquest proper dissabte 4
de maig. Els i les cantaires sortiran a
les 10 hores des de la plaça de la Vila i
aniran fent parades de camí al parc de
les Morisques, on arribaran al punt del
migdia.

Organitza: Societat Coral Il·lustració
Artística amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze i la Federació
Catalana d’Entitats Corals.

Els contes, en totes les seves vessants,
han tingut i tenen un paper molt important a l’hora de transmetre els nostres valors i actituds. I és per això que
us oferim un matí de conte utilitzant
simultàniament diferents espais de la
masia de Can Barra. Amb diferents
formats acostarem el món dels contes
a les famílies del poble. L’oferta serà
ben diversa, a l’interior i a l’exterior de
la masia, amb contes de petit format,
tallers, espectacles, titelles, racons de
dibuix i lectura, música, espais per
compartir en família, cultura popular
i fins i tot un servei de bar de conte.

Espectacles:
• Un conte d’estar per casa. Cia
Minimons
• Contes de xocolata. Cia Fes-t’ho
com vulguis
• Apicirc. Cia Apicirc
• #espaillibre. Cia Què fas Carlota
• Roda contes. Cia Jordi Tonietti
• Passeu, passeu un circ de contes.
Cia Fest-ho com vulguis

Amb el suport

Entrada: 7 € (anticipada 6€)
Entrada gratuïta amb el carnet
“Amic/gues de Rialles”
Organitza: Agrupació Rialles Sant
Quirze i Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.

Pati de contes
Dimecres 8 de maig / 22 h
Al pati de la biblioteca

Sí, pero no exactamente

A càrrec de Sandra Rossi. Espectacle
farcit d’humor, de tendresa i de sinceritat on la Sandra Rossi ens mostra les
seves increïbles capacitats de comunicar-se amb el públic: canta, balla i
interpreta quinze personatges però
sobretot, comparteix des del cor retalls
de la seva vida. I en acabar la funció
la gent es pregunta: “Però.. tot això és
veritat?”

Dimecres 10 de juliol / 22 h
Al pati de la biblioteca

Rumbesia

A càrrec de La última y nos vamos.
Recital de poesia fusionat amb rumba,
format per deu poemes d’autors catalans a ritme de rumba, rumba catalana i el que defineixen com a rumba
de bressol. Rumbesia parla sobre els
sentiments i la seva relació amb les
persones. Gira al voltant de l’amor, la
tristesa, la mort, la tendresa,... però
sobrerot és un cant a la vida.

Teatre
Dissabte 18 de maig /18.30 a 21 h
Carrer Pintor Vila-Puig

II Mostra de Microteatre
PESSICS 2019

A la Mostra es podran veure diferents
obres de microteatre representant-se
en paral.lel en espais petits del carrer
Pintor Vila-Puig. Les obres de microteatre tenen una durada aproximada
de 15 minuts. Es representen fora dels
teatres, en espais singulars, per un
màxim de 30 espectadors.
Es podran veure un total de 6 obres.
La mostra començarà a les 18:30 a la
Sala Muriel Casals i les obres es representaran continuadament fins les 21h.
L’organització demana puntualitat per
poder veure totes les obres.

Exposicions
Dimecres 5 de juny/ 22 h
Al pati de la biblioteca

Què volen aquesta gent
que sopen de matinada
(històries nostrades del menjar)
A càrrec de Carles Alcoy. És fàcil d’explicar... punys i colls és un plat català
fet amb potes i colls de pollastre. Mans
de ministre són peus de porc, partits
per la meitat. Tripa i morro, no és tenir bon menjar i cara dura, és un plat
de vedella, fet amb tripa i morro. Sang
i fetge és fer molt de mal i esbudellar
gent, però també sang de pollastre
cuinada amb ceba i fetgets… i això és
veu en els contes populars: a tothom
se’l mengen o l’esquarteren, som gent
dolça i pacífica els d’aquí, que de les
pedres treuen pans. La sessió comptarà amb un tast de cervesa artesana.
Entrades gratuïtes a:
http//entrades.santquirzevalles.cat

Artistes a les escoles
Del 9 al 29 de maig de 2019, al celler
de Can Barra.
Horari de visita: de dilluns a divendres
de 9 a 17 hores.
Inauguració el 9 de maig, a les 17
hores.

Organitza: Ajuntament de Sant
Quirze del Vallés

Entrada general: 10€
(8€ anticipada)
Entrada socis Espai SQV i joves menors 18 anys: 6€
(5€ anticipada)
Venda anticipada fins el 12 de maig
Organitza: Espai d’Arts Escèniques
amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Concerts

Divendres 28 i
dissabte 29 de juny / 20 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Dissabte 4 de maig / 21 h
Sala Salut Pastor de la Patronal

Los Stompers

“Los Stompers” és un grup irlandès establert a Barcelona, format a finals dels
90. És ja una formació de referència
en el panorama musical català. Una
banda que ha evolucionat des del folk
irlandès cap a una proposta més personal. Tota una innovació en la barreja
d’estils, perforada per una bona càrrega d’humor irònic. Després de passar
els darrers anys del mil.lenni anterior
de gira per Escandinàvia, França, Alemanya i Holanda, Los Stompers van
decidir concentrar els seus esforços a
Espanya, principalment a Catalunya,
establint la seva seu a la ciutat comtal.
Hi haurà servei de càtering durant
l’actuació.
Entrades: 10€
(9€ en venda anticipada)
Entrades socis/es Amics de la Música
i menors de 18 anys: 5€
(4€ en venda anticipada)
Organitza: Amics de la Música amb
el suport de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.

Sant Quirze Music Festival

Festival de música de dos dies de durada amb concerts i activitats relacionades amb la música negra, el blues,
el swing, el jazz, el boogie-woogie i el
rock. Comptarà també amb la presència de restauradors de Sant Quirze,
que oferiran diverses propostes i begudes. Música, cervesa i gastronomia
amb un cartell molt potent pels més
exigents del gènere.

Programa:
Divendres 28 de juny
• A Contra Blues / 20 h
• Chino & the Big Bet +
Sax Attack / 22 h
• The Sick Boys / 23.45 h
Dissabte 29 de juny
• Whiskey Lies / 20 h
• Demian Band / 22 h
• Smoking Stones / 23.45 h

Diumenge 2 de juny / 20 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Nous clàssics. Ricky Araiza i
David Ponsà “Root 66”

Root 66 és un projecte musical acústic
que va començar l’any 2011 integrat
per Ricky Araiza (veu, guitarra, banjo
i dobro) i David Ponsà (veu, guitarra,
ukelele i harmònica). Les seves influències musicals provenen, sobretot,
del country, el bluegrass i el blues. Basen els seus concerts en l’espontaneïtat
del moment, fent que la distància
entre l’escenari i el públic sigui mínima
o fins i tot inexistent.
Hi haurà servei de càtering al vestíbul
de la Sala Salut Pastor.
Entrades: 10€
(9€ en venda anticipada)
Entrades socis/es Amics de la Música
i menors de 18 anys: 5€
(4€ en venda anticipada)
Organitza: Amics de la Música amb
el suport de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.

Entrades properament a la venda a
http://entrades.santquirzevalles.cat
Organitza: Amics de la Música amb
el suport de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.

Divendres 5 de juliol / 21 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Big Barra Band
El dia 5 de juliol és la data d’estrena
de la nova formació santquirzenca
Big Barra Band. Formada per 17
músics santquirzencs ens presentaran la seva nova proposta musical
en format Big Band després de
mesos d’assaig i que promet ser una
autèntica festa.
Entrades properament a la venda a
http://entrades.santquirzevalles.cat
Organitza: Amics de la Música,
Músics de Sant Quirze, Big Barra
Band amb el suport de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès

Divendres 12 de juliol / 21 h
Exteriors Masia Can Barra
Soul&Rock a la Fresca.
The Bandimores
The Bandimores va néixer a finals
del 2017, com un projecte musical
per tal d’impulsar la música negra
a casa nostra. Fan des de versions
dels clàssics del soul, el rock i el
funk com Otis Reding, Etta James,
Sam&Dave, Ray Charles, Aretha
Franklin, James Brown a temes més
contemporanis d’Amy Winehouse,
Stevie Wonder, Cee Lo Green o
Meghan Trainor. La fusió d’estils,
experiència i influències dels membres de la banda fan que la barreja
es converteixi en un producte ple
de matisos musicals i d’un directe
carregat de bon rotllo que us faran
aixecar de la cadira.
Hi haurà servei de càtering.

Entrades: 6€
Organitza: SQV Band – SQV Músics,
amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.

Festes populars
Diumenge 23 de juny / 23 h
Rambla de Lluís Companys

Dissabte 6 de juliol / 21 a 1.30 h
Exteriors Masia Can Feliu

Festa cubana

Sopar a la fresca i ball a ritmes
caribenys.

Foguera de Sant Joan

Dissabte 8 de juny / 12 h
Biblioteca municipal

Contes solidaris

La nit del 23 de juny, la nit de Sant
Joan, serà el moment de gaudir,
després de sopar, de la tradicional
foguera, que estarà ubicada a l’aparcament de terra de la Masia Mas Duran.
La iniciativa començarà a les 23 hores
amb l’arribada de la Flama del Canigó.
Llavors s’encendrà l’espectacular foguera. Tothom que vulgui, pot portar
coca, begudes, taules i cadires per
gaudir de la vetllada. L’Ajuntament
recomana prudència i control per part
dels pares i mares sobre els més petits
durant la foguera.
Organitza: GIHSQ amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Quirze i els Amics de la Flama del
Canigó.

Altres actes

Contes amb valors adreçats als més
petits de la casa dins del pla de sensibilització de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Organitza: Associación Nuevos
Pasos.

Organitza: Ateneu del Mòn

