Casino Municipal

Caldes, capital d’Europa

27 juliol
11 d’agost

Una època en què tota la història d’Europa passa
per Caldes
Visites teatralitzades per Caldes

Exposició 18è. Concurs de Pintura Ràpida. Al Casino municipal. Romandrà oberta des del 27 de
juliol fins al 11 d’agost, de 6 a 9 de la tarda.
Els dies 3, 4 i 5 d’agost també estarà
oberta els matins, de 12 a 2 del matí.

17 agost
al 21 setembre

Voleu conèixer totes les xafarderies, fets i
curiositats de la vila termal? Teniu ganes de
passar una nit de dissabte divertidíssima?
Una vista plena d’humor!!!
18 temporades de Visites Teatralitzades, cada any amb noves
aventures i molt d’humor.
Dissabtes d’agost i setembre a les
22h
17, 24 i 31 d’agost i 7, 14, i 21 de setembre
Preu: 10 € (nens de 6 a 12 anys: 5 € )

Casino Municipal

Més informació i venda d’entrades:
Oficina de Turisme 972 48 01 03

Visites guiades dels diumenges
Visita turística per Caldes

cada
diumenge

Visita guiada del patrimoni romà,
paleontològic i cultural de Caldes
amb degustació d’aigua termal
de les fonts.
Cada diumenge a les 11h
Preu: 3 €
Més informació i venda d’entrades:
Oficina de Turisme 972 48 01 03

10a mostra d ’ a rt
Un any més, celebrem la Mostra d’Art
anomenada 3 de Caldes que ja de forma
tradicional agrupa en una sola exposició
col·lectiva 3 artistes que de prop o de lluny
tenen una vinculació estreta amb Caldes
de Malavella. Aquest és per tant un
bon aparador, una bona oportunitat,
perquè els artistes caldencs, ens
mostrin la seva obra, inspirats per
l’atmosfera creativa que proporciona
la vila termal.
Enguany hi trobarem a l’Albert Gimenez
(pintura), en Manel Calderon (il·lustració)
i Lara Jaruchik (fotografia).

CALDES DE
MALAVELLA

Juny | Juliol | Agost | Setembre

ORGANITZEN:

PATROCINEN:

AMB EL SUPORT DE:

En cas de pluja les activitats es traslladarien al Teatre-cinema municipal.

2019

23 D’AGOST
1 DE SETEMBRE

28.06.2019

11.07.2019

18.07.2019

22.08.2019

Club de lectura juvenil

TITELLES

Cinema a la fresca

Cinema a la fresca

La companyia barcelonina Pea Green
Boat ja ens va presentar el seu espectacle
Gnoma, ara tornen per emocionar-nos
amb una altra de les seves meravelloses i
delicades creacions.

Grant Baldwin. Canadà. 2018.
Durada: 77min. Premi BBVA al millor film
de Muntanya 2018 i Premi FEEC a la millor fotografia.
Versió Original subtitulada en Català
Organitza: Club Excursionista de Caldes i
Ajuntament de Caldes de Malavella.

Espai Jove Ca la Romana | A les 17 h
-

Llibre relacionat amb
el Dia de l’Orgull
LGBTIQ+
Llegim i comentem “GEORGES” d’Alex
Gino

Jardí d’en Pere Vidal | A les 19 h
-

Pea Green Boat.
L’Arbre de les Sabates

Plaça de l’U d’octubre de 2017 | 22 h
-

This mountain life

Plaça de l’U d’octubre de 2017 | 22 h
-

Els Increïbles II

Jardins Balneari Vichy | A les 22 h
Liceu a la fresca

Tosca de Puccini

El Gran Teatre del Liceu, en la seva tasca
de promoure i potenciar la cultura, té
vocació d’expandir i difondre la seva activitat operística i musical per tot el territori mitjançant la promoció de l’activitat
Liceu a la fresca. Per això fa arribar a
Caldes de Malavella l’oportunitat de
poder visionar en pantalla gegant la
retransmissió de la gran òpera Tosca de
Puccini als Jardins del Balneari Vichy
Catalán.
Entrada lliure a la retransmissió, però
amb reserva prèvia a
reserves@vichycatalan.com o al telèfon
972 47 00 00.
La durada serà de 2 h. 30 minuts.
Organitza: Balneari Vichy Catalán, Ajuntament de Caldes de Malavella i Gran
Teatre del Liceu.

05.09.2019

Plaça de l’U d’octubre de 2017 | 22 h
Cinema a la fresca

Campeones

19.07.2019

Jardí d’en Pere Vidal | A les 21.30 h
-

11.07.2019

Jardí d’en Pere Vidal | De 17 a 20 h
-

3a fireta llibre usat

Fira on podeu portar i agafar gratuïtament
llibres de segona mà.

CERCLES DE PERCUSSIÓ

Taller de percussió
per a adults amb
UniSo

Els participants es deixen endur pel batec
rítmic asseguts en cercle. Cada persona
disposa d’un instrument de percussió i,
jugant amb el ritme, es crea una musicalitat sorgida en el moment.

12.07.2019

Jardí d’en Pere Vidal | A les 22 h
Concert

Enric Montefusco
Font de la Vaca | A les 22.30 h
CONCERTS A LA FRESCA

Amb Kumbara i Cuits

Enric Montefusco presenta el seu
nou àlbum, Diagonal (El Segell,
2019) després del seu celebrat debut
en solitari amb Meridiana (2016). El
segon assalt del que va ser el líder de
Standstill sublima la seva proposta
sonora i ratifica el seu compromís
literari des d’una insubornable consciència poètica i política.

Entrada lliure, servei de bar a preus
populars.
Organitza: Joves intrèpids i Àrea de
Joventut

18.07.2019

Jardí d’en Pere Vidal | A les 17 h
Xerrada

La volta al món en
vuitanta vides
Coneixem les experiències i les vides
dels joves de Caldes. Xènia Casanovas
entrevista al músic Guillem Bagudà.

13.09.2019
26.07.2019

Jardí d’en Pere Vidal | A les 22 h
-

Jardins de les Termes Romanes | 22 h

CONCERT

Concert

Marta Knight, amb la seva veu
personal i les seves lletres introspectives, és una de les revelacions emergents de l’últim any que ha captivat
a crítica i públic amb el seu folk de
curta distancia amb tocs indierock
cadenciós i esperit britpop.

-

Quimi Portet

Com tots els artistes veritablement
grans, Quimi Portet s’ha convertit en
un gènere en si mateix. No és estrany
doncs que compti per triomfs les
celebracions de la seva Festa Major
d’Hivern (Quisso Records-Fina Estampa, 2018): una gira la de presentació
del seu desè àlbum en solitari que ens
recorda que el rock pot ser –i amb ell
encara és–un vehicle de pensament i
catarsi col·lectiva, un so contundent
però també delicat, una música en
definitiva nascuda per avançar.

Marta Knight

