Estiu
groc
NIT DE CINEMA
Dijous 19 de juliol
a les 10 del vespre

CONCENTRACIÓ PER
LA LLIBERTAT
Diumenge 22 de juliol
a 2/4 de 9 del vespre

VESPRE D’HAVANERES
Dimarts 24 de juliol
a 2/4 de 9 del vespre

VESPRE DE TEATRE

ACTIVITATS A LA PLAÇA MAJOR
PORQUERES 2018

Pel·lícula: Coco
Durada: 109 minuts
Sinopsi: Coco explica la història d’un jove de 12 anys, Miguel, que viu a Mèxic juntament amb
la seva família, en una típica granja de la zona rural. Degut a les seves inquietuds, posarà en
marxa una cadena d’esdeveniments que canviaran la seva vida durant la celebració del dia
dels Morts.

Concentració
Parlaments a càrrec de Carme Cornellà i Matthew Tree
Actuació de les corals Les Estunes de Porqueres i les Veus de l’Estany
Organitza: ANC

Actuació d’havaneres amb el Grup Retorn
El Grup Retorn és un grup d’havaneres i cançó catalana format per 4 músics. El seu repertori
és variat i alegre i donen un aire nou a les cançons i havaneres de sempre.
Organitza: ANC

Títol Obra: Preparant el verí del teatre
Actors: Jordi Vendrell i Gerard Martínez

Dijous 26 de juliol

Direcció: Maria Rodríguez

VESPRE DE SARDANES

Audició de sardanes a càrrec de la
Cobla la Principal de Porqueres

a 2/4 de 9 del vespre

Dimarts 31 de juliol

Sinopsi: Un marquès convida el millor actor de l’època a casa seva. A casa seva? Per què justament a casa seva? Li oferirà grans èxits? Segurament una gran recompensa econòmica?
El reconeixement ja el té, però per una altra banda, el marquès l’ha escollit precisament a ell.

Organitza: ANC

a 2/4 de 9 del vespre

NIT DE MÚSICA
Dijous 2 d’agost
a 2/4 de 9 del vespre

Concert de música en viu a càrrec de
Strawberry Friends (versions dels The Beatles)
Strawberry Friends neix de l’admiració dels seus dos components, Tomàs González i Balta
Navarro, pel mític grup The Beatles. Intentant ser fidels a les composicions del quartet de Liverpool, Balta i Tomàs són guitarres i veus acompanyats per backingtracks que semblen trets
de la mateixa banda anglesa. És una bona ocasió de reviure alguns dels temes fonamentals
de la música popular moderna de la mà d’un duo banyolí apassionat pels Beatles.
Guitarra i veu: Tomàs González, Balta Navarro

SOPAR GROC

Botifarrada per la llibertat.

Diumenge 5 d’agost

Cal portar plats i coberts.

a les 9 del vespre

Porta postres per compartir.
Preu 5 € (Tota la recaptació anirà a la caixa de la solidaritat.)
Hi haurà servei de bar.
Durant el sopar hi haurà diferents actuacions musicals i parlaments.

www.porqueres.cat

