EFRESCA’T!

R
AQUEST ESTIU,

JUNY I JULIOL DE

2022

Ja ha començat l’estiu i ho volem
celebrar amb una nova edició
del Summer Experience, el cicle
d’activitats a l’espai públic que fa
bullir tota la ciutat amb un munt de
propostes culturals i lúdiques.
Després de dos anys, tornem a viure
la ciutat i els seus espais amb la
normalitat que hem conegut sempre.
Ara és el moment de sortir al carrer
i esprémer al màxim tots els bons
moments.
Per aquest motiu, hem preparat una programació que arriba a
tots els barris de la ciutat i pensada per a tots els públics, perquè
volem acostar la cultura a tothom.
Durant tot un mes, la nostra ciutat serà el gran escenari per a
una variada oferta de petit format d’arts escèniques: circ, teatre,
dansa i titelles; música en directe, amb concerts, DJs i batalles de
galls; monòlegs; ciència al carrer, i moltes propostes més.
L’Hospitalet té un fort compromís amb la cultura com a factor
de desenvolupament econòmic i social. És una eina de cohesió
ciutadana que ha de copsar la realitat i diversitat dels carrers per
cobrir les necessitats de tota la població. Volem que la cultura
arribi a tots els barris i sigui accessible per a tothom.
Gaudiu del Summer!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Summer Ex
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xperience
Districte I
Centre, Sant Josep i Sanfeliu

Districte II
Collblanc-la Torrassa

Districte III
Santa Eulàlia i Granvia Sud

Districte IV
La Florida-les Planes

Districte V
Pubilla Cases i Can Serra

Districte VI
Bellvitge i Gornal

Districte I

Centre, Sant Josep i Sanfeliu

Dissabte, 25 de juny
18 h

Pavelló Municipal d’Esports Juan Antonio Bastante

FESTIVAL DE DANSES URBANES
DE L’HOSPITALET
Gaudeix d’exhibicions de diverses disciplines de les danses urbanes.
Ho organitza: Oficina Jove.

Dimecres, 29 de juny
18 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
ESPECTACLE familiar

L’UNIVERS DE LA LLUNA

Amb Sara Bigas, Francesc Vidal i Laura Casanovas. L’univers de la Lluna
és un espectacle de petit format dirigit a nens i nenes de 3 a 7 anys, on es
pretén fer un viatge a través de l’univers mitjançant la música tot descobrint
diferents elements, tant astronòmics com musicals.
Ho organitza: Pessics de Ciència.

Dijous, 30 de juny
19.30 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
Concert del grup hospitalenc de rock

PERFECTO DESORDEN

Grup de rock en castellà originari de L’Hospitalet que neix de la unió de tres
músics de conservatori i tres melòmans amb ganes de trencar amb allò establert.
Després de tres anys de preparació, han llançat el primer EP on s’hi inclou
Aire, un primer single que defineix el seu objectiu: fer de la música un crit de
lluita i d’esperança.
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Dimecres, 6 de juliol
17.30 a 20.30 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
Instal·lació participativa

EL CAMPAMENT D’ANIMÀLIA

Degut a la desmassificació dels espais urbans, la fauna dels boscos catalans
ha recuperat el seu espai.
Serem capaços de conviure-hi? De trobar un equilibri?
 onvidem a les famílies a conèixer quines tasques desenvolupen els biòlegs
C
i a participar-hi.
Ho organitza: Pessics de Ciència.

Dijous, 7 de juliol
18 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
BIBLIOTEQUES AMB D.O.
espectacle familiar

PEDALANT ENTRE VINYES
A càrrec de Daina Teatre

Un xou per donar a conèixer la biodiversitat a la vinya, descobrir quines
espècies d’animals contribueixen a garantir el bon desenvolupament de la
vinya i transmetre als més petits la importància de cuidar el medi ambient.
Hi col·labora: Servei de Biblioteques de la Generalitat.
Ho organitzen: Biblioteca Can Sumarro i Pessics de Ciència.

Districte I

Centre, Sant Josep i Sanfeliu

22 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
A càrrec de Joan Pujol, d’Univers Quark

Observar de prop els cràters de la Lluna, els anells del planeta Saturn, o els
diferents satèl·lits de Júpiter és, sens dubte, una agradable experiència. Els
telescopis estan robotitzats per aconseguir una bona i precisa observació.
L’observació astronòmica és una bona proposta lúdica i científica per a
diferents públics.
Ho organitzen: Pessics de Ciència i Oficina Jove

Dimarts 12 i dijous 14 de juliol
18.30 h

Espai Jove Ca n’Arús

DEFENSA PERSONAL FEMENINA
PER A JOVES
En aquest taller treballarem tècniques bàsiques de defensa personal.
Inscripcions: www.joventutlh.cat

Dimecres, 13 de juliol
18 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

TALLER DE CIRC

A càrrec de Florida Circus Times
Florida Circus Times és un projecte de circ social que desenvolupem amb
joves del barri de la Florida i amb la col·laboració de Cirque du Monde.
Taller adreçat als infants.
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Dijous, 14 de juliol
19.30 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
CONCERT LÍRIC

EL CAMÍ DE LES DÀLIES

Una proposta musical propera i dinàmica. Adaptacions de peces
clàssiques que han esdevingut grans èxits universals i diverses cançons
contemporànies amb segell i identitat pròpia.
Intèrprets: Indira Ferrer, soprano; Mauri Campos, guitarra solista;
Carles Casanovas, guitarra rítmica.

Dimecres, 20 de juliol
18 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
L’HORA DEL CONTE

EN MARTINET I LA DONA
D’AIGUA
A càrrec de Laberta Delpoblet

A partir de 4 anys.
En Martinet és un pageset que, de tant en tant, es cansa de llaurar tot el dia
el tros.
Un bon dia, mentre tira pedres a la séquia, aquestes li retornen i apareix una
dona d’aigua.
Ajudarem el Martinet a passar les proves?
Aconseguirà l’amistat de la noia?

Districte I

Centre, Sant Josep i Sanfeliu

Dijous, 21 de juliol
18.30 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
TAST DE VINS DE PROXIMITAT

Biblioteques amb D.O.
A càrrec de Sui Géneris

Vi, vidi, vinci...
El Joan del Sui Géneris farà una classe magistral, en forma de cata de vins
de proximitat als jardins de la Biblioteca Can Sumarro per tancar el Summer
2022 i en el marc de la desena edició de Biblioteques amb D.O.
Molt important! Hi haurà aforament limitat (30 places) i cal inscripció prèvia
a la Biblioteca Can Sumarro.

20 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

FIL DE MEMÒRIA

Amb Pere Arquillué, rapsoda i Toni Ubach, músic
“Passats 25 anys, em torno a enfrontar amb aquest retrat personal i literari de
qui està considerat com un dels principals renovadors de la poesia catalana
de postguerra. L’obra poètica de Gabriel Ferrater gira entorn de l’erotisme i
el pas del temps. Precisos i intensos, els seus versos proposen un diàleg amb
la complexa i enigmàtica realitat de les relacions humanes. Un espectacle
de contrastos basat en una poètica de la claredat i el misteri, moral però no
moralista. Un espectacle d’uns poemes que, amb el pas dels anys, han crescut
amb mi i s’han convertit en una companyia reconfortant”
Pere Arquillué
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XVIII FESTIVAL
D’ARTS DE CARRER

per amor a L’HART
Dijous, 30 de juny
19 h

Plaça de l’Ajuntament
CIRC

VEN

Cie. Si seulment

Dijous, 30 de juny
20.15 h

Parc de la Remunta
DANSA

20

Cia. Symbiosi

20.30 h
CIRC

ESPERA
Cia. EIA

per amor
a L’HART

Districte I

Centre, Sant Josep i Sanfeliu

21.30 h
MÚSICA

Dj TXARNEGO

LatinFunk, ReggaeSwing, Rumba’n’Roll & BoogaSoul

Divendres, 1 de juliol
19 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
DANSA

ETÉREAS

Cia. Nouvas-Kiko López lliberament

20 h
DANSA

SAVE THE “TEMAZO”
Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C.

21 h

Parc de la Remunta
DANSA

#LOVEWINS
Cia. Mutuo

21.30 h
DANSA

THE BEAUTY OF IT
Àngel Duran
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22 h
CIRC

HOMENAJE
Cia. En diciembre

23.15 h
MÚSICA

OPINÓLOGAS
Dissabte, 2 de juliol
17 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro

TALLER DE CIRC I JOCS
PSICOMOTRIUS
SKA Circus and Good Vibrations

18 h
Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
CIRC

LES DESSOUS DE BARBERA
Crazy Safari Circus

per amor
a L’HART

Districte I

Centre, Sant Josep i Sanfeliu

19.30 h

Jardins de la Biblioteca Can Sumarro
CERCAVILA

Cerca-circ musical

Música amb Swing Cooking Trio
Manipulació d’objectes: Un Tal Juan Fernández
Roda cyr: Victoria Sickness
Malabars: Cia Insomnia Nou Circ
Sortida dels Jardins de la Biblioteca Can Sumarro.
Final al Parc de la Remunta.

20.15 h
Parc de la Remunta
CIRC

Vermouth AcrobàtiC
Circo Oliva

21h
DANSA

SKIN ON SKIN
Clementine & Lisard
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21.15 h
DANSA

L’ELOGI DE LA FISURA
Lorena Nogal

21.45 h
CIRC

GALA DE CIRC

Banda i cantant: Rolling Vibes i Suzanna
Presentadores: Las XL
Manipulació d’objectes: Un tal Juan Fernández
Equilibris: José Luís Redondo
Portés acrobàtics: Àfrica i Júlia
Trapezi fix: Cèlia Marcé Oller

23.15 h
MÚSICA

Com s’uneixen la salsa
i el punk?
Lenin Güiro Loco & The Salsa Punk Orchestra

per amor
a L’HART

Districte II

COLLBLANC-LA TORRASSA

Parc de la Marquesa
EL JARDÍ SECRET
Música en directe, arts plàstiques, circ, cinema, monòlegs...
per donar color i vida al Parc de la Marquesa.

Divendres, 8 de juliol
18 a 22 h

EXPOSICIÓ D’ART PLÀSTIC
Associació d’artistes Drapaire - Art de L’Hospitalet

19 h
Monòlegs científics

STAND-UP SCIENCE

Espai de divulgació científica protagonitzat per investigadores de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de l’Hospital de Bellvitge (IDIBELL).
Ho organitza: Torre Barrina

20 h
rock&roll 50’s

DIANA & THE RESOUND

Havent tocat junts en altres grups de l’escena barcelonina com The
Confidents o Dianne and the Cavaliers, Diana CF (veu), Álex (guitarrista),
Pep (baixsta) i Miguel (bateria) amb qui no havien tocat però existia amistat
prèvia, van decidir formar Diana and the Resounds. Amants dels sons
“rockandroleros” i beat dels anys 50-60s, van intentar barrejar i escollir
versions que fossin “canyeres” però amb veu melòdica el que es va
transformar en el repertori d’aquest grup.
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21 h
rock, RHYTHM & BLUES, SOUL

THE LÁKAZANS

The Lákazans és una banda gallega que fa 10 anys que recorre carretera
amb la seva fusió de blues, soul i rythm & blues. A través del seu darrer
treball, Sandwina, nom de la dona més forçuda del món, viatgen per la
geografia americana d’antany. Amb un directe irresistible, aconsegueixen
conquerir el públic amb les seves melodies i el seu bon fer. Sens dubte una
banda que val la pena veure i escoltar.

Dissabte, 9 de juliol
18 a 22 h

EXPOSICIÓ D’ART PLÀSTIC
Associació d’artistes Drapaire - Art de L’Hospitalet

18.30 h
Taller de circ & good vivbes

SKA CIRCUS

Taller de circ, jocs psicomotrius i bona música al Ska Circus. Una proposta
per descobrir tècniques circenses de forma divertida, en un espai lúdic, no
competitiu i participatiu, on gaudir en família. Tot a ritme de la música de Dj
Konguito.

Districte II

COLLBLANC-LA TORRASSA

20 h
Bolero, tango... i més

VOLEO

Voleo és un trio format per guitarra, veu i violí. Fan un concert teatralitzat on
toquen boleros, tangos i nova cançó llatinoamericana, amb pinzellades tant
de rock o reggae com de rumba o música balcànica. Entrellacen les cançons
amb frases i reflexions pròpies o dels cantants i compositors que els han
tocat al llarg de la historia. És un homenatge a la vida i l’amor, un viatge per
Llatinoamèrica.
Intèrprets: Neus Martínez, veu; Jose Miguel Galera, guitarra; Joan Gerard
Torredeflot, violí.

21 h
Flamenc

CIA. LA LUNARES
PUREZA

Pureza és un espectacle de ball, toc i cant de diversos pals del flamenc en
format tradicional, on s’ajunten joventut i experiència dels seus components,
que ofereixen a l’espectador un flamenc pur i amb duende.
Intèrprets: Anais “La Lunares” i Noelia del Rocio, ball; Jose Andrés, guitarra;
Arturo “El Indio”, percussió.

Divendres, 15 de juliol
18 a 22 h

EXPOSICIÓ D’ART PLÀSTIC
Associació d’artistes Drapaire - Art de L’Hospitalet
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19 h

CINEMA EFÍMER

Gaudeix de les aventures d’una família molt especial i les seves divertides
peripècies al mateix Summer! Una obra de ficció interpretada, gravada i post
produïda en rigorós directe que podràs seguir online, o presencialment si
t’acostes a on seran els actors!
Ho organitza: Torre Barrina

20 h
CONCERT

BOOPY’S LOVE

Boopy’s Love és una formació que viatja per diferents estils musicals a qui li
agrada cultivar la improvisació a partir de temes propis o ben coneguts pel
públic. El seu repertori fa un recorregut des del blues als boleros, el jazz i
el més pur rockabilly de Nashville, tot plegat acolorit per la genuïna veu de
Maribel Lara i el seu ukelele, acompanyada pels ritmes de Manolo German
al contrabaix.

21 h
JAZZ

MARIA ESTEBAN QUINTET
VOCES VELADAS

Voces veladas és un espectacle que tracta de donar visibilitat, dins del món
de la música, a algunes dones actualment oblidades. El nostre treball gira
al voltant d’aquestes sis artistes: Betty Comden i Carolyn Leigh (lletristes
d’estàndards de jazz i musicals de Broadway), Blossom Dearie (intèrpret,
pianista i compositora), Ann Richards, Chris Connor i June Christy
(cantants). Totes elles van demostrar un gran talent i una gran capacitat
creadora.

Districte II

COLLBLANC-LA TORRASSA

Dilluns, 27 de juny
18 h
Oficina Jove
TALLER

VACANCES ALTERNATIVES

En aquest taller es presentaran diferents opcions per motivar i fomentar
la mobilitat internacional durant les vacances, es descriuran diferents
programes i alternatives econòmiques per viatjar a l’estiu.
Inscripcions: www.joventutlh.cat

Dimarts, 28 de juny
Parc de la Marquesa
PRIDE L’H

FESTA DE L’ORGULL
DE L’HOSPITALET

Ho organitzen: Oficina municipal LGTBI+ , L’Horgull, Alise i Les Bruixes

17 h

Activitats infantils i juvenils

18.30 h
Torre Barrina
Col·loqui sobre la diversitat sexual i de gènere: visibilitzem el lesbianisme.

20 h

Lectura de Manifest per part de les entitats (ALISE, L’Horgull i Les Bruixes).

20.15 h

Música “petarda” amb DJ de la ciutat.

SUMmER

Experience
AQUEST ESTIU, REFRESCA’T!

21.30 h
Cloenda amb canons de confeti

Dissabte, 16 de juliol
18 h

Parc de la Torrassa

PINYA FEST

Gaudeix dels finalistes del concurs #LHtéTalent, canta i balla fins quedar-te
sense veu amb el gran Henry Mendez, autor de hits com El tiburon, Rayos
de sol o Mi reina, i acaba la nit amb La Sofy, la DJ que ho esta petant a sales
com la Salamandra o el Razz.
Ho organitza: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet
Més informació: espaijovelh.cat i @estudiantslh

18 h

Gran final Concurs
L’Hospitalet Té Talent
20 h
CANÇÒ LLATINA, MERENGUE, REGGAETON

HENRY MÉNDEZ
21 h

La Sofy DJ

Districte III

SANTA EULÀLIA I GRANVIA SUD

Dimarts, 28 de juny
19 h

Plaça de Maria Artigal (davant del Centre Cultural Santa Eulàlia)
HUMOR

CIA. CRIS-IS
HOME

En una casa miserable, una parella viu la seva penosa rutina. Drama al servei
de la comèdia. Riure del bo, del sonor, del que cura. Un espectacle trepidant,
hilarant, emocionant.

Dijous , 30 de juny
20 h

Plaça de Maria Artigal (davant del Centre Cultural Santa Eulàlia)
WORLD MUSICS

CAMÀLICS 25 ANYS.
SIN PRISA PERO CON PAUSA

La formació hospitalenca, dissolta fa gairebé 20 anys, reuneix de nou els seus
membres originals per celebrar l’edició del seu disc Sin prisa pero con pausa
(Ventilador Music, 1979). Una barreja de músiques i estils que ens retornaran
al sons i ritmes d’aquesta banda de L’Hospitalet.
Intèrprets: Fernando Yuste, bateria i percussió; Pedro López, baix; Jesús
García, guitarres i veu; Oscar Estanyol, violí; Andrés Luque, flautes.
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Dimarts, 5 de juliol
19 h

Plaça de Maria Artigal (davant del Centre Cultural Santa Eulàlia)
Circ

DANCING MARABÚ
SANPIETRINI #REVISED

Sanpietrini #Revised és un espectacle vibrant on dos clowns, malabaristes
i músics, es troben per realitzar diferents números de circ en una increïble
harmonia amb música en viu. Ells faran tot el possible per deixar bocabadat
al públic i fer que gaudeixi i rigui amb els seus trucs i gags.

Dimecres, 6 de juliol
20 h

Plaça dels Veïns (Granvia Sud)
Música

ALAIRE

La unió fa la força, diuen. Una recepta que s’han fet seva les components del
quartet Alaire. Tara Badoom, Celia Olivera, Dèlia Deluna i Júlia Sols creen la
formació amb ganes d’experimentar i trobar nous ingredients. El plat final
és un d’aquells de cuina fusió, amb elements de rumba, el toc picant dels
ritmes llatins, el sabor clàssic del folk celta i el flamenc.

Districte III

SANTA EULÀLIA I GRANVIA SUD

Dijous, 7 de juliol
20 h

Plaça de Maria Artigal (davant del Centre Cultural Santa Eulàlia)
Flamenc

CIA. LA LUNARES
PUREZA

Pureza és un espectacle de ball i música de diferents pals del flamenc en
format tradicional. En aquest espectacle s’uneixen la joventut i l’experiència
dels seus components, que ofereixen a l’espectador un flamenc pur i
amb ànima. L’integren dues bailaoras, un guitarrista, un cantaor i un
percussionista.

Dimarts, 12 de Juliol
19 h

Plaça de Maria Artigal (davant del Centre Cultural Santa Eulàlia)
Pallassos i circ amb música en directe

CIA. MABSUTINS
NAS ARRELAT

El pallasso Denguito, carablanca i artista de circ tradicional, ha tornat a la
pista. Per celebrar el retorn ha contractat al Precioso, al Birutilla i al Fúfur,
tres músics d’orquestra professionals amb un llarg recorregut en la música
de karaoke.
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Dimecres, 13 de juliol
19.30 h

Plaça dels Veïns (Granvia Sud)
Circ

JOSÉ LUIS REDONDO
¡ARRIBA!
“Si tot quadra, et deixaré a quadros”. Situació còmica amb desequilibris i
equilibris, ampolles de vidre, ball, habilitats i poca traça... i allò que sorgeixi!
Arriba! és una reivindicació del gaudir en escena amb acompanyament
del públic, i també de l’humor com a arma de comunicació massiva, de
destrucció de perjudicis i de construcció de llibertats.

Dijous, 14 de juliol
20 h

Plaça de Maria Artigal (davant del Centre Cultural Santa Eulàlia)
Jazz

XAVI TORRES QUARTET feat
MIGUEL ZENÓN
QUARENTENA SONGS

Guanyador de múltiples premis nacionals i internacionals, Xavi Torres ens
presenta, en format de trio, Quarentena songs un treball realitzat durant el
primer confinament de la pandèmia, en què va escriure una cançó diària. En
aquest concert ens presentarà una selecció d’aquests temes. Composicions
originals que combinen diferents ritmes, harmonies i música en majúscules,
de vegades escrita i de vegades improvisada.
Intèrprets: Xavi Torres, piano; Ton Felices, contrabaix; Andreu Pitarch,
bateria i Miguel Zenón, saxo alt.

Districte III

SANTA EULÀLIA I GRANVIA SUD

II DONES QUE HABITEN
A CAN TRINXET

Homenatge a les més de les 1.500 dones que van treballar a Can Trinxet
per part de dones treballadores del món de la cultura.

Dimarts, 19 de juliol
19 h

Can Trinxet (c. de Santa Eulàlia, 206)
Cabaret de circ i moviment

VIOLETAS

Violetas és un cabaret de circ multidisciplinar de dones que senten la
necessitat de donar visibilitat a la figura de la dona dins del context circense.
“Estimem la nostra professió i volem tenir cabuda en ella de manera
professional. Ens formem, entrenem, experimentem diferents llenguatges...
donant al circ una nova mirada femenina per a tots els públics. Allunyantnos de tabús i prejudicis que ens han estat atribuïts durant anys”
Intèrprets:
Gina Segura “La Churry”, presentadora
Verónica Capozzoli, màstil
Eva Szwarcer, suspensió capil·lar
Amelia Cadwallader, hulla hops
Cia. Vero Cendoya, dansa
Clara Prieto Boix, corda llisa
Miriam Sumareh, tècnica
Fi de festa amb la Dj Casqui
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Dijous, 21 de juliol
20 h
Can Trinxet (c. de Santa Eulàlia 206)
Música urbana

KETEKALLES

Ketekalles és un grup de dones fortes nascut al 2016. El seu discurs
proper, transgressor, i la diversitat rítmica, fresca i variada, ens presenten
una alternativa arriscada que fa impossible no distingir la seva música
quan les escoltes. Fusionen estils urbans sense por: rumba, funk, hip hop,
soul, pop-rock, ritmes llatins i inclús trap.
Les lletres, sinceres i intel·ligents, donen eines per sostenir-se
emocionalment davant el sistema.
Intèrprets:
Sombra Alor, veu
La Tole, guitarra i veu
Nadia Lago Sáez, baix
La Cami, bateria i percussió.
Hi col·labora: Fundació Casa de la Música de L’Hospitalet.

Districtes IV I V

LA FLORIDA-LES PLANES,
PUBILLA CASES I CAN SERRA
Dimarts, 28 de juny
18 h
Parc del Pont de Matacavalls. Centre Ecològic Cultural

URBAN EXPERIENCE

Festa de cultura urbana amb tallers oberts i concert de Zeidah.
Ho organitzen: Oficina Jove, Fundació Contorno Urbano i Associació Urban
Skills.

Dijous, 30 de juny
19 h

Plaça dels Blocs de la Florida

CIA. ELÉCTRICO 28
FULL HOUSE

Full House explica la història dels veïns Koala, Dog i Horse, que viuen
porta a porta.
El colofó arriba quan Tiger es trasllada a la comunitat com a nou inquilí.

Divendres, 1 de juliol
19 h

Plaça de la Carpa (Can Serra)

CIA. BERGAMOTTO
PARTY TIME

Party Time és una història que descobreix la intimitat de la família
Bergamotto, on cada dia hi ha bones excuses per celebrar la vida!

SUMmER

Experience
AQUEST ESTIU, REFRESCA’T!

Dissabte, 2 de Juliol
18 h

Centre Cultural la Bòbila

BATALLA DE CANCIONES
Classificació nacional BDP
Ho organitzen: Centre Cultural la Bòbila i Urban Skills

Dijous, 7 de juliol
19 h

Avinguda de Tomás Giménez amb carrer d’Ibèria

TXEMA MUÑOZ
POSTCARD

Diuen que és l’únic carter que ha repartit cartes en més de vint països dels
cinc continents. Però avui, en finalitzar la jornada, s’adona que té un paquet
sense adreça ni remitent.

Dissabte, 9 de juliol
19 h

Centre Cultural la Bòbila

TANA MUNA!

Espectacle de danses de Guinea amb percussió i cants en directe.

Districtes IV I V

LA FLORIDA-LES PLANES,
PUBILLA CASES I CAN SERRA
Dijous, 14 de juliol
19 h

Plaça de la Carpa (Can Serra)

PAULA GAPO
4 LOVE

4 Love és un espectacle que es basa en la idea de les 4 fases de l’amor
i les 4 estacions de la natura. Amb una barreja de clown i butoh, els
personatges s’acosten al públic i comparteixen la seva experiència.

Divendres, 16 de juliol
20.30 h

Centre Cultural la Bòbila
Concert

BLAT BORD I GROOVE NAZAR
Ho organitza: Bestiar Universal

Dijous, 21 de juliol
19h

Parc de les Planes

CIRC LOS
KASUMAY

Tres persones molt diferents entre si es troben al voltant d’una taula. És
possible que estiguin esperant la trucada que canviarà les seves vides.
Ens sorprendran amb les seves reaccions i ens divertiran pel caràcter de
cadascuna d’elles.

Districte VI

BELLVITGE I GORNAL

Divendres, 1 de juliol
20 h

Parc Metropolità de Bellvitge

FOL DE LLO

Formació que ofereix un repertori de folk tradicional amb voluntat
innovadora.
Intèrprets: Ricard Ros, whistles i sac de gemecs; Marta Crocket, violí;
Rubén Fajardo, buzuki; Lucho, samplers i sintetitzadors; Laia Glück, gralla.

Dissabte, 2 de juliol
20h

Parc Metropolità de Bellvitge

LA ÚLTIMA MOVIDA

Les millors versions del pop-rock de la dècada dels ‘80.
Intèrprets: Carlos Peiró, veu; Mar Catalan, teclats; Andy Hernández,
guitarra i veus; Alex Balari, guitarra i veus; Luis Delcazo, baix i veus;
Juan Fernández, bateria.

Divendres, 8 de juliol
20 h

Parc Metropolità de Bellvitge

CIA. LA LUNARES
PUREZA

Un espectacle de ball, toque i cant de diversos estils del flamenc en
format tradicional on s’ajunten joventut i experiència oferint a l’espectador
un flamenc pur i amb duende.
Intèrprets: Anaïs “La Lunares” i Noelia del Rocío, ball; Jose Andrés
Cortés, guitarra; Jose “Salao”, cante; Arturo “El Indio”, percussió.

Districte VI

bellvitge i gornal

Dissabte, 9 de juliol
20 h

Parc Metropolità de Bellvitge

THE LÁKAZANS

Des de Galicia arriba un grup format al 2011. Ara ens presenten el seu
darrer disc, Sandwina, la dona mes forçuda del món, oferint un repertori
amb temes de blues, country, rock i soul.
Intèrprets: Benjamín Vázquez, guitarra; Ramón Miguel Figueira “Figui”,
harmòniques; Diego Fernández, baix; Aitor García, bateria; Francisco Sieira
“Trilli”, percussió; Sabela Rey, veu i ukelele.

Divendres, 15 de juliol
20 h

Parc Metropolità de Bellvitge
Fusió

KLARISMA

Un concert suau, melòdic, penetrant i que captiva.
Fusió única de soul, RnB i flamenc.
Intèrprets:
Klara Furstner, veu
Israel Fernández, guitarra
Marcos Panades, baix

21 h

DESEISAOCHO LA BANDA

Pop-rock llatí i rumba-fusió amb segell propi d’una autèntica banda
de barri.
Intèrprets:
Miguel Tudela, veu
Santi Mei, guitarra rítmica
King-Antonio Castillo, percussió i bateria
Javier Aguilar, baix
Carlos Torredo, guitarra solista

SUMmER

Experience
AQUEST ESTIU, REFRESCA’T!

Dissabte, 16 de juliol
20 h

Parc Metropolità de Bellvitge

JAZZ PRETENDERS

Jazz Pretenders ens presenta el nou disc Big Jump. El grup que lidera el
saxofonista Jordi Blanch ens convida a viatjar per l’essència del jazz elèctric,
amb ritmes trepidants, sonoritats pentatòniques i molt de groove.
Intèrprets:
Jordi Blanch, saxo tenor
Toni López, guitarra
Pepo Domenech, baix
Miki Grau, bateria

Divendres, 22 de juliol
17.30 h

Parc Metropolità de Bellvitge

TALLER DE CIRC
PER A TOTA LA FAMÍLIA

Malabars, equilibris, manipulació d’objectes (plats xinesos i diàbolos)
i moltes ganes de passar-ho bé.

19 h

LOCO BRUSCA
SPEERMAN IS BACK

Torna l’antiheroi més emblemàtic de l’escena del circ per divertir-nos amb
noves i delirants aventures i emocionar-nos amb el seu incansable esperit
justicier.
Mai mes!

AQUEST JUNY I JULIOL,
T’ESPEREM A L’HOSPITALET!

www.lhexperience.l-h.cat
www.l-h.cat/summerexperience
www.l-h.cat/cultura www.joventutlh.cat
@LHExperience @LHCultura @JoventutLH
#SummerLH

EFRESCA’T!

R
AQUEST ESTIU,

