
Per a què 
serveixen
els artistes?2
(ExINnMotion)

al CCCB 
C/ Montalegre 5 
Barcelona
Metro: Catalunya i Universitat

Conservas presenta

Festival d’arts escèniques i visuals aplicades

LA SIMETRIA 
(estrena) 
Curtmetratge de Julio Wallovits
amb Eduard Fernández i
Francesc Garrido – prod: Inma
Ibañez 

Per qüestions de la vida rigorosament
casuals, un home - el principal tresor
del qual, en aquesta vida, era un amic -
i el seu amic estan aquí. Per acomplir
una simetria.

-----------------------------------------------------------------------

27 i 28 de maig 2011 
De 20.05h a 23.00h 
aforament limitat (imprescindible puntualitat)  
SERVEI DE BARRA PER AL SOPAR

SPECTACULAR
de Forced Entertainment 
Dirigit per Tim Etchells 
amb Robin Arthur i Claire 
Marshall 

Un espectacle simple, lògic,
absurd, impossible, provocador,
còmic. Dels artistes i per a què
serveixen. La més coneguda
companyia britànica de teatre
experimental juga amb les
expectatives del públic creuant
les fronteres entre el teatre, la
comèdia caòtica i el live art.
[Espectacle amb textos en anglès subtitulats]F
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Col·laboren:

Venda anticipada d’entrades: taquilles del CCCB, taquilles Virreina
(Rambla 99) i Tel.Entrada 902 10 12 12 (www.telentrada.com)

infos:
http://conservas.tk/festivals/xqsa/
Tel: (+34) 93 302 06 30
http://www.cccb.org/ca/musica_i_arts_esceniques
Tel: (+34) 93 306 41 00

Entrada: 7 €
Reduïdes: 5 € menors de 25 anys i jubilats
Reduïdes: 5 € amb email difós per Mercat de les Flors, Conservas,
British Council, J. Wallovits, VdeAmor, CCCB entre altres

Entrades ja a la venda
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V DE AMOR 
Dos concerts. Nous Temes.
Les cançons d’amor de tota la vida….. un xic més de pressa.

Tens una trucada pendent, fes-la. Arribareu els dos al concert.
Sabem l’hora d’inici. Res més. No cal.  Dos dies perfectes per
convidar algú que no coneixes de res i ballar, ballar, ballar…

Agnés de Amor a la veu i als crits. Raul Sístole sampler i veu. Gon
Diástole baix i veu. Ferdy del Amor Hermoso bateria. Eimer Nisraim 
toca la guitarra. Vosaltres: cors i danses.


