SUMmER

expERience
AL
DISTRICTE III
Santa Eulàlia i Granvia Sud

DEL 27 D’AGOST AL 9 D’OCTUBRE DEL 2020

Núria Marín i Martínez

Alcaldessa de la ciutat

Veïns i veïnes de la ciutat, hem hagut d’esperar molt
de temps per poder-vos presentar la programació del
Summer Experience d’enguany. Tècnics municipals,
companyies, artistes i entitats ho teníem tot preparat per
oferir-vos una primavera i uns mesos d’estiu carregats
de propostes per a tots els gustos. Malauradament la
pandèmia ha fet que aquestes activitats arribin més tard
del que voldríem però, com sempre, tot el bo es fa esperar.
Hem mirat de fer tot el que teníem preparat i hem recuperat
aquelles activitats que ens havien quedat pendents. Així
que ara sortim a places i carrers, amb més il·lusió que mai,
amb un programa que esperem que gaudiu d’allò més.
Un programa pensat per a tots els districtes de la ciutat i
que té en compte els vostres interessos. L’espera s’ha fet
llarga per vosaltres, pels artistes i per l’Ajuntament. Tots
tenim moltes ganes de retrobar-nos i emocionar-nos amb
les propostes que ara us presentem. Caldrà ser curosos i
responsables amb les mesures de seguretat i l’aforament
permès en els diferents espais, però entre tots i totes ens
en sortirem, de segur que sí.
Vull desitjar-vos una bona entrada de curs amb aquest
programa farcit d’activitats interessants i demanar-vos,
com sempre, que no abaixeu la guàrdia perquè estem
units en això.

CICLE DE TITELLES
A SANTA EULÀLIA

Activitats a la plaça
de Maria Artigal
(davant el Centre
Cultural Santa Eulàlia)

Dimarts, 1 de setembre
18 h

Els 3 porquets

Cia. Tian Cusidó. Titelles de drap

Dimarts, 8 de setembre
18 h

Llegenda de bèsties i valentes
Cia. Cacauet. Titelles i música en directe

Dimarts, 15 de setembre
18 h

El patufet

Cia. Tan Cusidó. Titelles de taula

Dimarts, 22 de setembre
18 h

El gegant sempre té gana
Cia. Binixiflat. Titelles de tija
Organitza: Can Ninot

Aforament limitat a totes les activitats

DANSA, CIRC,
TEATRE I MÚSICA

Activitats a la plaça
de Maria Artigal
(davant el Centre
Cultural Santa Eulàlia)

Dimecres, 2 de setembre
18 h

Hop Cabaret 2020. 10a Trobada
de dansa i cultura urbana

Cia Baiana, Agnés Sala & Héctor Plaza, Cia. Nishelma
Mestre de cerimònies: Indee Styla.
Organitza: El Generador, cultura urbana

Dijous, 3 de setembre
19.30 h

Andreu Pitarch Quartet

Concert de jazz amb lluc Casares (saxo), Xavi Torres
(piano) i Martín Léiton (contrabaix)

Dimecres, 9 de setembre
18 h

Qui cu qui què quina
Cia. Nom Provisional. Circ

Dijous, 10 de setembre
19.30 h

Associació Musical Collblanc
Torrassa Band
Aforament limitat a totes les activitats

DANSA, CIRC,
TEATRE I MÚSICA
Dimecres, 16 de setembre
18 h

Ala fresca

Cia. Anna Confetti. Teatre de carrer

Dijous, 17 de setembre
19.30 h

Actuació musical
Dimecres, 23 de setembre
18 h

YeORBAYU

Cia. Vaques. Circ

#LHfaelpas

SUMmER

expERience

A L’HOSPITALET ENCARA TENIM MOLT SUMMER
PER ENDAVANT. ARA, MÉS QUE MAI,
VOLEM TREURE TOT EL PARTIT A LA CITY
AMB LES MILLORS PROPOSTES CULTURALS

www.lhospitaletexperience.com
www.l-h.cat/summerexperience
www.l-h.cat/cultura www.joventutlh.cat
LHExperience centreculturalsantaeulalia
LHCultura
JoventutLH
BibliotequesLH
torrebarrinalh
#SummerLH

