salvador giralt i jordi ralló

pere pèries
miquel abras. Foto: Marta Pich

pintura
Pere MOrral

Taques divines
Del 10 d'abril al 30 de maig
___
Dibuixos

Albert Coma
Del 13 de febrer al 4 d'abril
Obert de dilluns a dissabte de 6 a 9 del vespre

exposicions

Casino de Vic



gener | febrer | març
Es poden comprar entrades anticipades a la
secretaria del Casino de Vic de 18h a 21h.
Entrades a la venda 1 hora abans
de l’espectacle a la mateixa taquilla.

cesk freixas

venda d’entrades

Descomptes per als socis presentant
el carnet a taquilla.
Aforament limitat.
L’organització es reserva el dret
de modificar la programació.

per a més informació:

Tel. 93 885 24 62
Horari secretaria: de 4 a 9 del vespre
cultura@casinodevic.cat
secretaria@casinodevic.cat
www.casinodevic.cat

Hi col·laboren:

caballé electricitat
can bofill
celler d’osona

perfumeria casals
rovira-mulet
www.osonarock.com

programació
cultural del
casino de vic
gen - mar 2015

- gener

- febrer

Divendres dia 16: 1a sessió a les 19h, 2a
sessió a les 22h

Divendres dia 6 a les 23h

Divendres dia 6 a les 23h

teatre/poesia

concert

cesk freixas

concert

Helenes

Actors: Ivette Callis, Alex Galimany,
Robert Jové Raubert, Xevi Pujol,
Simeó Parareda.

-

Divendres dia 13 a les 22h
espectacle

lloc: sala modernista
preu: preu 10€ anticipada / 12€ taquilla.
socis descompte de 2€.

Un home qualsevol, potser una mica
excessiu, és víctima de la seva ment
centrifugada que mai no deixa de
mesurar, de comptar, de calcular, de
controlar el seu entorn. I així, incapaç
d'entomar els esdeveniments tal com
van venint, la seva vida es transforma
en una paròdia de la vida, on no hi ha
lloc per a l'amor, el gust, la tranquil·
litat d'una existència reposada i feliç.
Espectacle a mig camí entre el pensament i la percussió, la paraula i la
música, la tristesa i el somriure. Un
reflex de molts dels tics de la nostra
societat d'avui i alhora una porta oberta a la ironia i la tendresa.

Dijous dia 29 a 2/4 de 8 del vespre
presentació de llibre

DIMONIS

Apunts de Verdaguer
a la casa d’oració
Enric Cassases
A càrrec de Pep Paré i el mateix autor.
En Paré parlarà del llibre, i en Casasses
farà parlar els dimonis.
lloc: sala modernista
entrada gratuïta
Organitza: Casino de Vic i Fundació Jacint
Verdaguer

“Per amor a l’art” (Música Global 2014)
és el nom d’aquest treball composat ,
gravat i mesclat a La Bisbal d’Empordà
sota la producció de l’empordanès
Carlus Ramió, que ha sabut treure tota
la força d’aquesta privilegiada veu trencada. Amb aquest disc Abras ha volgut
homenatjar a totes les persones que
en algun moment del dia, tenen temps
per ajudar als altres sense esperar res a
canvi, és a dir, per amor a l’art. Miquel
Abras treu la seva vessant més romàntica amb temes com “Dies de Glòria”,
“Et miro, em mires i rius”, “Ets part de
l’aire”, així com la més reivindicativa
amb “Per amor a l’art”, “Injustícia” o
“Vivim el present”.

lloc: sala modernista
preu: 10€ / socis del casino: 8€
Organitza: Fressa / Casino de Vic

Drama poètic que reflexiona sobre la
vida i la mort, l’acceptació d’aquesta,
l’enyorança, la pèrdua o l’oblit.
Circumstancies diverses porten a descobrir la solitària vida d’Helena, amb el
seu entorn i les seves il·lusions, que
“viu i reviu” amb desfici, dia rere dia.

Reserva de entrades: al mateix casino o al
mail helenes2015@gmail.com
Organitza: Fressa / Casino de Vic

miquel
abras

Protesta és el cinquè treball discogràfic
de Cesk Freixas, i apareix en el desè
aniversari de la seva activitat damunt
dels escenaris. Aquest nou disc compta
amb els arranjaments i la producció
musical de Víctor Nin, guitarrista al
costat d’en Cesk Freixas des de l’any
2006. Protesta és el disc més rítmic i
contundent de la seva discografia,
acostant-se a una estètica propera al
rock. En la vessant literària, aposta per
un retorn a les arrels reivindicatives,
per connectar-les amb un so més compacte i orgànic.

de simeó parareda

-

- març

orgia
numeral

-

Salvador Giralt, Veu
Jordi Rallo, Percussió

lloc: sala modernista
preu: 8€ / socis del casino: 6€

lloc: sala modernista
preu: 10€ / socis del casino: 8€
Organitza: Fressa / Casino de Vic

Dimarts dia 17 a les 20h
Club de Lectura de la UVic al Casino

Xavier Pla
i Joan
Anguera

Sobre el llibre de Josep Pla La vida lenta.
Edicions Destino
Xavier Pla (escriptor)
Joan Anguera (actor)

-

entrada gratuïta

Divendres dia 20 a les 22h
música i poesia (any Vinyoli)

pere peries

El músic i compositor Pere Pèries ens
presenta el seu nou àlbum SILKIAN
amb cançons pròpies en català i
anglès.
També ens oferirà algunes versions de
cançons conegudes i ens prepararà
alguna sorpresa, com és costum en
totes les seves actuacions.
Ens farà passar una bona estona!!!
lloc: sala modernista
preu: 7€ / socis del casino: 5€
reserva al mail: Apuntam@gmail.com
Organitza: Fressa / Casino de Vic

