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Torna L’Alternativa, el programa d’activitats cultural a
La Marineta
La setmana vinent arrenca un nou curs del programa de difusió cultural
amb joves creadors L’Alternativa, al Centre Cultural La Marineta. Com a
novetats d’enguany, s’hi afegeixen el laboratori artístic Micro obert i el
cicle de cinema Grans clàssics.
L’Alternativa inclou els cicles Sona Marineta, amb música de tots els estils;
Visual Marineta, cinema fet per joves; Cabaret Marinet, amb espectacles de circ
i cabaret; Micro obert, un espai laboratori per a la creació artística; i Sessió de
tarda Grans Clàssics, amb la projecció de clàssics del cinema de tots els
temps.

Sona Marineta
Un divendres al mes, aquest cicle ens apropa la música de tots els estils i les
èpoques, molt de prop. Aquests concerts es faran els divendres 18 d’octubre,
22 de novembre, 24 de gener, 21 de febrer, 21 de març, 11 d’abril i 23 de maig,
a lles 8 del vespre, a La Marineta, amb una entrada de 3 euros.

Visual Marineta
Projecció de documentals i pel·lícules comentades pels seus autors. Aquest
cicle es farà els dijous 17 d’octubre, 21 de novembre, 12 desembre, 25 de
gener (a Can Gomà), 20 de febrer, 20 de març, 10 d’abril, 22 de maig i 19 de
juny. A 2/4 de 8 del vespre, a La Marineta, amb entrada lliure.

Cabaret Marinet
Cicle de petit format de les arts escèniques en un ambient íntim i divertit. Els
espectacles es faran els divendres 29 de novembre, 31 de gener, 28 de febrer,
28 de març i 25 d’abril. A les 8 del vespre, a La Marineta, amb una entrada de 3
euros.

Micro Obert
Aquest cicle és una novetat d’enguany. Un espai laboratori on els artistes
amateurs podran mostrar les seves creacions. Els divendres 25 d’octubre, 30
de maig i 27 de juny, a les 8 del vespre a La Marineta.

Sessió de tarda Grans Clàssics
L’Alternativa s’amplia als dissabtes (2n dissabte de mes) amb la projecció de
grans clàssics del cinema. Els dissabtes 19 d’octubre, 9 de novembre, 14 de

desembre, 18 de gener i 8 de febrer. A les 6 de la tarda, a La Marineta amb
entrada lliure.
Us adjuntem tota la programació de L’Alternativa.
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