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Cultura Alcover és un concepte sota el qual es pretén
impulsar i aglutinar les manifestacions culturals del
nostre poble amb independència de quina sigui la
disciplina o l’equipament públic on es faci.
A tall d’exemple, en el decurs del proper semestre
podrem veure, entre d’altres, les actuacions de la Pepa
Plana i la Maria del Mar Bonet al Convent; ens visitarà
l’alcoverenc Joan Cavallé a Ca Cosme per presentarnos el seu tercer llibre de relats, podrem assistir a una
interessant jornada sobre el triàsic al Museu, escoltar
xerrades a la biblioteca o endinsar-nos per carrers i
places en una edició especial de Parlem Contemporani?.
Però Cultura Alcover és més que una publicació. Perquè
sota aquest paraigua es vol aixoplugar tot allò que
connecta amb el conjunt de tradicions i amb les formes
de vida de la nostra societat i del nostre poble.
Això vol ser Cultura Alcover.
Josep Mª Girona. Regidor de Cultura

FEBRER
Divendres

7 febrer
18.00 h

Biblioteca
Xerrada per a
públic adult
Gratuït

Dissabte

15 febrer
11.30 h

Convent de les Arts

Gratuït

Dissabte

15 febrer
19.00 h

Biblioteca

Book Night
Cal inscripció prèvia a:
biblioteca@alcover.cat
977 760595

L’ADN mitocondrial

Xerrada a càrrec de la científica Lourdes
Martorell Bonet.
La molècula de la teva mare per poder anar per la
vida. Aquesta molècula és l’ADN mitocondrial i és
indispensable per generar l’energia que nosaltres
fem servir per respirar, per caminar,...,i de manera
molt rellevant, per pensar.

Parlem Contemporani?
Sessió 15

Darrera sessió al Convent de les Arts de la
tercera edició del cicle d’arts visuals Parlem
Contemporani?, un espai de trobada per conversar
entorn de les propostes presentades per artistes
del territori a través d’instal·lacions, performance,
videoart, etc… Amb el tradicional i distès vermut al
claustre.

Harry Potter Book Night
Fans de Harry Potter

Vine a gaudir d’un vespre especial amb Harry Potter
com a protagonista. Dia especial a la Biblioteca
amb jocs de taula, pel·lícula, espai per a llegir, jocs
d’ordinador, pintar... i alguna sorpresa més!
I els més atrevits poden venir vestits per l’ocasió
(toga, ulleres, bufanda ...)

Gratuït
ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

FEBRER
Baby esferic

Diumenge

16 febrer

Cia. Aboon Teatre
T´imagines ser testimoni del naixement del nostre
meravellós planeta Terra i compartir-ho amb el teu
nadó?
Baby Esferic proposa un divertit viatge per
redescobrir i emocionar-nos amb la nostra llar,
amb ulls de nen. Simpàtics habitants esfèrics
ens acompanyaran en aquesta aventura: les
majestuoses meduses ens submergiran en el
fons del mar, la tortuga mil·lenària ens mostrarà
el cicle de la vida, en el nostre bosc les abelles
recol·lectores gaudiran de la cooperació i l’amistat,
i la màgia donarà vida al nostre ninot de neu a
l’àrtic…

11.30 h

Convent de les Arts

Teatre per a nadons
Anticipada
5€ / Carnet CA 3€
Taquilla
6€ / Carnet CA 4€
Recomanat
a partir de 6 mesos
Espectacle Km 0

Escola de Cultura
Taller d’experimentació amb el món esfèric
d’Aboon Teatre en finalitzar l’espectacle.

Alcover, Mont-ral, el Pinetell 238
milions d’anys enrere

Presentació a càrrec de Joan Cartanyà, autor
del llibre
El Triàsic és un període de la història geològica
al qual dediquem una especial atenció. Ens plau
presentar aquest llibre de la mà del seu autor,
col·laborador del museu, i investigador.

La hija de un ladrón

La Sara ha estat sola tota la vida. Té un nadó i
el seu desig és formar una família amb el seu
company i el seu germà petit. El seu pare surt de
la presó i reapareix a la seva vida. La Sara decideix
allunyar-lo.
Escola de Cultura Xerrada amb la directora del
film Belén Funes i el guionista Marçal Cebrian.
Música

Teatre

Dansa

Circ

Xerrades

Exposicions

28 febrer
19.00 h
Museu

Gratuït

Dissabte

Cinema al Convent / Cicle Gaudí

En Familia

Divendres

Cinema

29 febrer
19.00 h

Convent de les Arts

Taquilla
4,5€ / Carnet CA i altres
descomptes 3€

Visites Guiades

MARÇ
Diumenge

1 març

19.00 h
Convent de les Arts

Cor
Anticipada
11€ / Carnet CA 8€
Taquilla
12€ / Carnet CA 9€
Recomanat
a partir de 13 anys
Espectacle Km 0

Divendres

6 març

20.00 h
Museu

Gratuït

Dones d’Òpera

Cor Èulia i Roger Padullés
Carmen, Lulú o Elektra són noms que van associats
a òperes memorables, a personatges heroics de gran
caràcter. Llavors, on queden la resta de dones? Els
autors les han presentades en forma de masses corals:
pastores, concubines, bugaderes, treballadores d’una
fàbrica, monges o prostitutes són alguns dels rols
que encarnen. Però sempre sense aquest caràcter
fort que tenen els personatges solistes. Partint de la
base que molts compositors i llibretistes han estat
homes, quant de temps trigarem per veure més dones
llibretistes o compositores que ens presentin la dona,
amb ull de dona?
Escola de Cultura
Taller de tècnica amb Mireia Besora i Roger Padullés
i cant comú al concert. Diumenge 1 de març a les 12h.
Inscripció a www.conventarts.cat

Donem-nos veu

Visita-tertúlia • Dia Internacional de la Dona
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona organitzem
una visita comentada a l’espai de la dona burgesa a ca
Batistó. Aquesta activitat és l’excusa per a encetar una
tertúlia sobre el feminisme burgès, dedicant especial
atenció a l’escriptora alcoverenca i activista a favor de
la dona, Maria Domenech, per a donar el tret de sortida
a un engrescador projecte de col·laboració entre
diferents entitats i associacions locals que donen veu
a les dones.
Col·labora la biblioteca d’Alcover i altres entitats i
associacions locals.

ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

MARÇ
Veus que no veus

Diumenge

15 març

Cia. Pepa Plana

Volen ser vistes i escoltades. Dues pallasses: una
Augusta i una Carablanca. Veus que no veus presenta
la versió femenina de les anomenades “entrades
clàssiques”. Com canvien i quin significat prenen
quan les juguen dues pallasses en comptes de dos
pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies
haguessin pogut fer de pallasses? Es tracta de riure,
sí, però no només d’això, sinó de parlar, jugar i potser
mossegar.
A partir dels anomenats números clàssics, ja va
sent hora que algú hi posi la versió en femení. Pepa
Plana i Noël Olivé ens presenten una història que en
si mateixa comporta dins seu unes quantes petites
històries més, és a dir, les “situacions”, situacions
que esdevenen potser els moments més importants
d’aquest trajecte còmic i poètic. Heus aquí, doncs,
dues heroïnes del segle XXI intentant sobreviure a les
situacions, clàssiques o no, que la seva condició de
pallasses els ofereix.

19.00 h

Convent de les Arts

Teatre de pallasses
Anticipada
11€ / Carnet CA 8€
Taquilla
12€ / Carnet CA 9€
Recomanat
a partir de 8 anys
Espectacle Km 0

Amb Pepa Plana i Noël Olivé
Direcció de Joan Arqué
Premi Zirkòlika 2019 al millor espectacle de circ

Escola de Cultura
Col·loqui postfunció amb les pallasses Pepa Plana i
Noël Olivé.

En Familia

Música

Teatre

Dansa

Circ

Xerrades

Exposicions

Cinema

Visites Guiades

MARÇ
Dissabte

Trobada MónTriàsic

Tot el dia

Jornada de divulgació: paleontologia i
geologia.

21 març
Museu

Gratuït

Per descobrir els secrets amagats del Triàsic, Alcover
obre el seu espai natural i urbà als qui vulguin gaudir,
durant tot un dia, de la paleontologia i la geologia en
companyia d’experts i investigadors. Les activitats van
més enllà de les quatre parets del Museu i de la Vall del
Glorieta o la casa de cultura Ca Cosme.
Al llarg de tota la jornada s’oferiran un seguit d’activitats
adreçades a diferents públics amb l’objectiu de viure
una experiència triàsica:
• Visita guiada a les pedreres d’Alcover-Mont-ral per
conèixer quan, com i perquè s’hi van trobar animals
marins fossilitzats
• Taller infantil Totes les pedres amaguen un secret?
• Xerrada-tertúlia Són els dinosaures com els que
surten a les pel·lícules?
• Activitat Triàsic en família

Més informació sobre el programa a
www.museualcover.cat

ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

MARÇ
Orbital

Diumenge

Farrés Brothers i Cia

22 març

5) Dos nens i una nena passen les hores jugant a l’espai.
Els encanta, els apassiona.

Convent de les Arts

4) Les seves òrbites es bifurquen. Intenten mantenir
l’amistat, però la distància (i l’edat) no hi juguen a favor.
3) Passen els anys.
2) Els dos nens ara són adults. Un orbita al voltant de
casa seva i el seu barri. L’altre volta pel món, coneix
molta gent i no acaba d’entrar en òrbita amb ningú.
1) De cop i volta reben un paquet cadascun: un mapa
amb unes indicacions serà l’inici d’un inquietant joc de
pistes que els portarà cap a la seva amiga d’infantesa.

18.00 h

Teatre de titelles
Anticipada
5€ / Carnet CA 3€
Taquilla
6€ / Carnet CA 4€
Recomanat
a partir de 6 anys

0) La memòria es desperta, els jocs tornen, els astres
tornen a fer constel·lacions impossibles.
En el nostre dia a dia dibuixem òrbites sense adonarnos-en. Les nostres rutines acostumen a ser circuïts
tancats: família, amistats, veïnat, l’escola...
Quan un coet és llençat a l’espai, aprofita la rotació
de la Terra; entra en òrbita durant un temps i així
agafa embranzida per sortir disparat a més velocitat.
Igualment, quan coneixem algú, entrem en òrbita amb
aquesta persona i ens impulsa cap a trajectòries on no
hauríem anat si no l’haguéssim conegut.
Espectacle en residència artística
Farrés Brothers i Cia ha creat Orbital, en part, al
Convent de les Arts.

La Innocència

Dissabte

28 març

Cinema al Convent / Cicle Gaudí
La Lis somia en ser artista de circ i sortir del seu
poble. Per fer-ho s’haurà d’enfrontar als seus pares. A
l’estiu, flirteja amb el seu xicot, més gran que ella. El
xafardeig dels veïns l’obliguen a portar-ho en secret,
no vol que els seus pares se n’assabentin. A la tardor, la
Lis descobreix que està embarassada.
En Familia

Música

Teatre

Dansa

Circ

Xerrades

Exposicions

Cinema

19.00 h

Convent de les Arts
Taquilla
4,5€ / Carnet CA i altres
descomptes 3€

Visites Guiades

ABRIL
Dissabte

18 abril
11.30 h

Plaça de
Cosme Vidal

Recorregut urbà
Recomanat
per a tots els públics
Activitat Km 0
Gratuït

Diumenge

19 abril
12.00 h
Museu

Durada 90 minuts
Places limitades
Reserves a 977846452 o
museualcover@alcover.cat
Gratuït

Ex Claustris

Parlem Contemporani? - S16
Instal·lacions i arts vives; des de la ceràmica fins a les
noves tecnologies, passant per lones, projeccions, el
conceptualisme o l’acció performativa.
Amb aquesta primera versió Ex Claustris del cicle
PARLEM CONTEMPORANI? explorarem la convivència
entre mons aparentment impermeables, amb
l’esperança de desmentir o perforar la membrana que
els separa. Portem les propostes del Convent a l’espai
públic, mantenint l’aposta pel format sessió.
En ple tsunami virtual, plantem la presència al carrer.
Seguirem preguntant-nos per la contemporaneïtat i
els seus llenguatges fent un STRIP a la trama urbana;
un recorregut-aparador, despullament i provocació
(intimitat i exploració), esquinç o esvellec de la
malla de la quotidianitat i la història, d’allò sabut o
pretesament sabut.

Ruta urbana pel nucli antic
Patrimoni viu

L’endemà de l’Ex Claustris et convidem a participar en
una engrescadora visita guiada pel nucli antic per a
gaudir del passat i l’essència del nostre poble.

ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

ABRIL
MARIA DEL MAR BONET amb Borja
Penalba en concert

Diumenge

19 abril
19.00 h

Maria del Mar Bonet

Convent de les Arts

Maria del Mar Bonet fa 50 anys que és als escenaris
i que forma part de la nostra particular banda
sonora. Durant aquests anys canta, col·labora i
comparteix escenaris amb artistes i amics d’arreu del
món. Ha enregistrat una quarantena de discs i ha estat
guardonada amb multitud de premis.
Amb aquesta presentació en duet amb
l’acompanyament del gran Borja Penalba, la posada
en escena pren un color realment emotiu i pròxim.
L’ampli ventall sonor i literari de l’extens cançoner de la
cantant, fan que a cada vetllada es recuperin els sons,
les olors i els perfums de tots aquests paisatges i
racons com si formessin un sol país. Un sisè continent.

Música
Anticipada
14€ / Carnet CA 11€
Taquilla
15€ / Carnet CA 12€
Recomanat
per a tots els públics

Un concert únic en un marc com el Convent de
les Arts, ideal per a copsar la sensibilitat i l’univers
creatiu d’una de les personalitats més destacades del
panorama musical del Mediterrani i alhora una de les
veus més importants dels últims cinquanta anys.
En pocs llocs com aquí podreu gaudir de la Maria del
Mar Bonet com si us cantés a cau d’orella.

Maria del Mar Bonet - Veu i guitarra
Borja Penalba - Veu i guitarra

Fotografia: Juan Miguel Morales
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Xerrades
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Cinema

Visites Guiades
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07/02

L’ADN MITOCONDRIAL

Biblioteca

15/02

PARLEM CONTEMPORANI?

Convent

15/02

HARRY POTTER BOOK NIGHT

Biblioteca

16/02

BABY ESFERIC

Convent

28/02

PRESENTACIÓ LLIBRE JOAN CARTANYÀ

Museu

29/02

LA HIJA DE UN LADRÓN

Convent

01/03

DONES D’ÒPERA

Convent

06/03

DONEM-NOS VEU

Museu

15/03

VEUS QUE NO VEUS - PEPA PLANA

Convent

21/03

JORNADA MON TRIÀSIC

Museu

22/03

ORBITAL

Convent

28/03

LA INNOCÈNCIA

Convent

18/04

EX CLAUSTRIS

Carrer

19/04

RUTA URBANA PEL NUCLI ANTIC

Museu

19/04

MARIA DEL MAR BONET

Convent

ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

CALENDARI

25/04

CINEMA AL CONVENT

Convent

26/04

PRESENTACIÓ LLIBRE JOAN CAVALLÉ

Ca Cosme

26/04

PREMIS CONCURS ST JORDI

Biblioteca

26/04

UN MÓN DE CARTRÓ

Convent

10/05

360 GRAMS

Convent

16/05

NITS DELS MUSEUS

Museu

16-17/05

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

Museu

21/05

ASSAIG COMENTAT O VOS OMNES

Convent

24/05

JOSQUIN IN MEMORIAM

Convent

29/05

SUPERNIT DE BIBLIOTEQUES

Biblioteca

30/05

CINEMA AL CONVENT

Convent

14/06

ESPAIS OCULTS: VISITA ESGLÉSIA NOVA

Museu

20/06

CARMEN DE BIZET - LICEU ALA FRESCA

Convent

27/06

CINEMA AL CONVENT

Convent

28/06

BANDOLERS, PEDRES I PALAUS

Museu
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Cinema

Visites Guiades

La dona s’empodera al Convent de les Arts

Obrim una nova temporada d’arts en viu amb una
àmplia varietat de propostes de qualitat, gran
participació d’artistes del territori i una presència
femenina destacable.
Dues dones amb trajectòries excepcionals
encapçalen el cartell; la vallenca Pepa Plana
amb el seu espectacle més aplaudit i la veu de la
Nova Cançó, Maria del Mar Bonet. A més, la lírica
femenina a Dones d’Òpera del Cor Èulia i Roger
Padullés i la colpidora 360 grams d’Ada Vilaró. I per
altra banda l’estrena de Josquin In Memoriam amb
el cor Ensemble O Vos Omnes.
Per als petits, el món rodó de Baby Esferic, el joc
creatiu d’Un món de cartró i el viatge de Farrés
Brothers & Cia. amb Orbital, creat, en part, en
residència artística al Convent de les Arts.
Les arts visuals clouran la tercera edició del
consolidat cicle Parlem Contemporani? abans de
sortir Ex Claustris i, en dissabte, gaudirem del
cinema al Convent amb les produccions catalanes
de recent estrena del Cicle Gaudí.
Aleix Vallverdú Palau.
Coordinador del Convent de les Arts

ABRIL
Cinema al Convent

Dissabte

25 abril

Cicle Gaudí - Circuit estable de cinema català

19.00 h

Títol pendent de confirmació.
Gaudeix de les pel·lícules proposades per l’Acadèmia
del Cinema Català. Cada mes, una pel·lícula de
producció catalana i d’estrena molt recent.
Més informació a www.conventarts.cat.

Convent de les Arts

Taquilla
4,5€ / Carnet CA i altres
descomptes 3€

Repartiment de premis del
Concurs de Sant Jordi 2020

Diumenge

Com cada any la Biblioteca organitza el concurs de
dibuix i narrativa.
Les bases es repartiran a la biblioteca i es penjaran a
la web municipal.

Biblioteca

Les benaurances de Joan Cavallé

Diumenge

26 abril
12.00 h

Gratuït

26 abril

Presentació del llibre

Els tretze relats que configuren l’última publicació de
l’escriptor alcoverenc parlen de persones normals i
corrents i del dilema que se’ls presenta quan han de
decidir si es conformen amb la sort o dissort que els
ha tocat o decideixen lluitar per canviar-ho.
Avalada per la crítica, Les benaurances es converteix
en una de les lectures recomanades per aquest Sant
Jordi 2020.

12.30 h

Ca Cosme

Gratuït

Fotografia: Lluc Queralt
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ABRIL - MAIG
Diumenge

26 abril
17.00 h

Convent de les Arts

Dansa, música i teatre
Anticipada
5€ / Carnet CA 3€
Taquilla
6€ / Carnet CA 4€

Un món de cartró, tu fas
l’espectacle
Cia. CreaMoviment

Un espai ple de caixes de cartró i un conte obriran
les portes a un nou món per a menuts i grans. La
companyia anirà desgranant el conte a través de jocs,
cançons originals, diferents propostes de moviment
i altres músiques. A mesura que avança la trama,
l’espai es va transformant, construint i deconstruint,
les caixes de cartró són els instruments, l’atrezzo i
l’escenografia de l’espectacle. La proposta es resol
cada vegada de forma única i irrepetible.

Recomanat
a partir de 3 anys

Aforament limitat a 60 participants (cada infant haurà
d’anar acompanyat d’un adult) + 30 espectadors no
participants.

Diumenge

360 grams

10 maig
19.00 h

Convent de les Arts

Paraula, cos i dansa
Anticipada
11€ / Carnet CA 8€
Taquilla
12€ / Carnet CA 9€
Recomanat
a partir de 15 anys

Cia. Ada Vilaró
Amb només un pit el cos no deixa de ser bell. Quan la
vida et parteix en dos es desplega davant teu l’oportunitat de travessar el dolor i redescobrir el misteri de la
bellesa. Una bellesa política que combat la superficialitat i desafia els estereotips. Una veritat que abraça i
estima la vida. La teva mirada compta, és important,
suma. I com diu John Berger “No estic despullada
tal com sóc, sinó que estic despullada tal com tu em
veus”. 360 grams neix d’una experiència personal d’Ada
Vilaró, molt íntima i fràgil i que, per primera vegada,
s’atreveix a compartir.
Un espectacle poètic amb una sola intèrpret que
comparteix una vivència íntima que evoca una
experiència amb el públic i el sacseja.
Escola de Cultura
Xerrada postfunció amb Ada Vilaró.
ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

MAIG
Dia internacional dels museus

Dissabte

16 maig

Portes obertes i activitats gratuïtes

El Dia Internacional dels Museus se celebra cada 18 de
maig, és un dia a l’any on els museus són els veritables
protagonistes. Durant tot el cap de setmana gaudireu
d’entrada gratuïta a les exposicions i a diferents
activitats:

d’11.00 h a 14.00 h
i de 16.00 h a
18.00 h
Diumenge

17 maig

• Triàsic en família, dissabte i diumenge d’11:15 a 12 h

d’11.00 h a 14.00 h

• Visita guiada a les exposicions amb tast de cervesa
artesanal La Rosita, dissabte i diumenge de 12h a
13h.

Museu

Places limitades a les
activitats
Reserves a 977846452 o
museualcover@alcover.cat
Gratuït

Nit dels Museus

Dissabte

16 maig

Passegem entre records i imatges a ca
Batistó.
La nit dels museus és una nit impregnada de
misteri i encant que des de fa anys celebrem amb
sorprenents activitats: concerts, microteatre, visites
teatralitzades, activitats en família...
Enguany recuperem la idea original de la primera
nit dels museus de l’any 2013, i oferim una passejada
entre records i imatges del passat. Una nit màgica
per descobrir, secrets, anècdotes, objectes que les
exposicions no ens expliquen, obrir espais ocults i
submergir-nos en la memòria d’aquesta entranyable
casa-museu que és ca Batistó.

21.00 h
22.30 h
Museu

Durada 40 minuts
Places limitades
Reserves a 977846452 o
museualcover@alcover.cat
Recomanat
a partir de 6 anys
Gratuït

En Familia

Música

Teatre

Dansa

Circ

Xerrades

Exposicions

Cinema

Visites Guiades

MAIG
Diumenge

24 maig
19.00 h

Convent de les Arts

Cor a cappella

Anticipada
11€ / Carnet CA 8€
Taquilla
12€ / Carnet CA 9€

Espectacle Km 0

Divendres

29 maig
20.00 h

Biblioteca

Josquin In Memoriam
Ensemble O Vos Omnes

Josquin In Memoriam és un concert que converteix la
història de la música en la música de la història: el 1532
J. Richafort va escriure un Requiem a la mort del seu
mestre, Josquin Des Prez. Aquest, però, també havia
escrit una gran obra a la memòria del seu mentor,
J. Ockeghem, qui, alhora, havia creat també una peça
en honor a qui l’havia instruït en l’art de la creació
musical, G. Binchois. La vida d’aquests 4 compositors
té, doncs, un lligam musical, una història no escrita en
paraules, si no en sons que han viatjat fins als nostres
dies.
Escola de Cultura
Assaig obert comentat amb contextualització a càrrec
del director d’Ensemble O Vos Omnes, Xavier Pastrana.
Dijous 21 maig a les 20.00h al Convent de les Arts

Supernit de Biblioteques
Amb la col·laboració del Super3

Cada any els nostres amics del Super3 ens donen
per resoldre alguns enigmes a les Biblioteques de tot
Catalunya, la nostra biblioteca també hi participa.

Adreçat a públic infantil
de 3 a 8 anys.

Mitjançant jocs i la saviesa dels més petits aconseguim
resoldre els problemes de la Nenúfar i la Matoll,
esperem que aquest any ho tornem a aconseguir.

Places limitades.

Súpers i usuaris de la Biblioteca Municipal, prepareuvos per tornar a ajudar a la Nenúfar i la Matoll!

Cal inscripció prèvia a:
biblioteca@alcover.cat
977 760595

Per assistir a l’activitat cal inscriure’s prèviament a la
Biblioteca Municipal d’Alcover.

Gratuït

ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

MAIG - JUNY
Cinema al Convent

Dissabte

30 maig

Cicle Gaudí - Circuit estable de cinema català

19.00 h

Títol pendent de confirmació.
Gaudeix de les pel·lícules proposades per l’Acadèmia
del Cinema Català. Cada mes, una pel·lícula de
producció catalana i d’estrena molt recent.
Més informació a www.conventarts.cat.

Taquilla
4,5€ / Carnet CA i altres
descomptes 3€

Espais ocults: església Nova

Diumenge

14 juny

Visita a càrrec de l’arquitecte Betlem Solé
Alcover és una població caracteritzada per un ric
patrimoni històric i arquitectònic que s’ha conservat
malgrat el pas temps. És per això que des del museu
per tal de presentar-lo al visitant i poder-ne gaudir, des
de fa temps, s’organitza una activitat que anomenem
“espais ocults” i que per primer cop traspassa l’espai
físic del museu i s’endinsa a altres indrets. En aquesta
edició hem escollit l’església Nova o de l’Assumpció,
un magnífic edifici que després d’una important
restauració que es va iniciar el 2005 desenvolupant-se
en cinc fases, ens permet avui resseguir un interessant
recorregut per a descobrir els valors documentals, la
memòria històrica i els diferents nivells arqueològics
de l’edifici. En aquesta ocasió hem convidat a una
professional de l’arquitectura i alcoverenca, Betlem
Solé, perquè ens ajudi a interpretar la història
constructiva del seu passat.

En Familia

Música

Teatre

Dansa

Convent de les Arts

Circ

Xerrades

Exposicions

Cinema

12.00 h
13.00 h
Museu

Durada 45 minuts
Places limitades
Reserves a 977846452 o
museualcover@alcover.cat
Recomanat
a públic adult

Gratuït

Visites Guiades

JUNY
Dissabte

20 juny
22.00 h

Convent de les Arts

Gratuït

Dissabte

27 juny
19.00 h

Convent de les Arts

Taquilla
4,5€ / Carnet CA i altres
descomptes 3€

Diumenge

28 juny
12.00 h
Museu

Durada 1 hora
Places limitades
Reserves a 977846452 o
museualcover@alcover.cat

CARMEN de Bizet
Liceu a la Fresca

Tot i el fracàs de l’estrena i que quasi acabà amb la
vida de Bizet, Carmen ha esdevingut, des del darrer
quart del s.XIX, una de les òperes més estimades pel
públic d’arreu quan el compositor francès convertí la
gitana cigarrera en un personatge immortal per la seva
llibertat indòmita, marcada per la fatalitat.

Cinema al Convent

Cicle Gaudí - Circuit estable de cinema català
Títol pendent de confirmació.
Gaudeix de les pel·lícules proposades per l’Acadèmia
del Cinema Català. Cada mes, una pel·lícula de
producció catalana i d’estrena molt recent.
Més informació a www.conventarts.cat.

Bandolers, pedres i palaus
Visita guiada amb tast

Visita guiada a la ruta urbana i al museu per a gaudir
dels secrets del nucli antic, ca Batistó i el Triàsic.
Bandolers?, el seu record ens trasllada a l’època de
màxima esplendor de la vila. Pedres?, els fòssils del
Triàsic ens expliquen el secret de les muntanyes de
Prades de fa milions d’anys. Palaus?, la casa senyorial
ca Batistó reviu l’essència originària de la vida burgesa
des de diferents vessants. I per acabar la visita en
refrescarem amb un tast de cervesa artesanal La
Rosita.

Recomanat
a públic adult
Gratuït

ARTS EN VIU

CINEMA

ARTS VISUALS

ESCOLA DE CULTURA

MÉS CULTURA

PROMOCIONS CA

CA

Convent de les Arts

Aquesta temporada, adquirint entrades de cada un dels espectacles destacats:
· Maria del Mar Bonet i Borja Penalba en concert
· Veus que no veus amb la pallassa Pepa Plana
et beneficiaràs del 50% de descompte en una de les següents funcions:

· Dones d’Òpera amb el Cor Èulia i Roger Padullés
· 360 grams amb Ada Vilaró
· Josquin In Memoriam amb Ensemble O Vos Omnes
Aquesta promoció és acumulable als avantatges del Carnet CA i aplicable en el
moment de la compra de les entrades.

CARNET CA

Convent de les Arts

CA JOVE!

Carnet anual
Descomptes per als espectacles de la temporada
Informació i compra d’entrades anticipades
Informació periòdica de les activitats del Convent
Renovació anual automàtica (si no s’expressa el contrari)
Inclou els espectacles de teatre i música

Fins als 25 anys

Preu
5€

Preu
5€ només a taquilla

INFORMACIÓ I VENDA
Casa de cultura Ca Cosme
Pl. Cosme Vidal. 5 / 977 76 05 95
Horari (de dilluns a divendres)
De 10.30 a 12.30 / De 16.30 a 19.30

Taquilla Convent de les Arts
Crta. de Mont-ral, km.1
Horari
1 hora abans de l’espectacle

Internet - Venda online 24h
www.conventarts.cat

VENDA ANTICIPADA SENSE COMISSIONS
A CASA DE CULTURA CA COSME D’ALCOVER I A WWW.CONVENTARTS.CAT

Estigues al dia de la cultura a Alcover:
Biblioteca:

@Bibliotecaalco1
@biblioteca.municipal.alcover

@biblioteca_alcover

Convent:
Museu:
En Familia

www.conventarts.cat

@conventarts

www.museualcover.cat
Música

Teatre

Dansa

Circ

@museualcover
Xerrades

Exposicions

Cinema

Visites Guiades

www.alcover.cat
@alcover_vila

AJUNTAMENT

D’ALCOVER

