JULIOL

DIMARTS 13 DE JULIOL

DILLUNS 12 DE JULIOL

6 de la tarda

10 del matí

TEEN LAB, del joc al happening

ACVIC Centre d’Arts Taller d’estiu per a nois i noies de 10 a 14 anys.
Contemporànies
Setmana del 12 al 16 de juliol
Preu i inscripcions: 50,00 € (40,00 € per als Amics
d’ACVIC, socis d’H. Associació per a les Arts
Contemporànies i participants d’anteriors
tallers d’ACVIC).

Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat

El període d’inscripció estarà obert fins
al dimarts 6 de juliol de 2021.
La inscripció es pot fer a partir del
formulari que trobareu a la web d’ACVIC
(www.acvic.org) o trucant al 93 885 37 04.
Places limitades. Es reserva plaça per
ordre de pagament.

Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

6 de la tarda

Jocs d’aigua

Plaça d’Osona

Jocs nous i tradicionals tots pensats per
passar una bona estona i acabar tots ben
remullats!
Edat: +6 | + info a www.viuelcarrer.cat

Organització: ACVIC Centre d’Arts
Contemporànies

5 de la tarda

Taller Passaport al Japó!

CCVIC El Montseny

Taller de cuina infantil on descobrirem que
la cuina és artística. Enigmes, jocs i descobriments s’aniran desvelant a través de
les receptes. A càrrec de The Broccoli tribe.
Adreçat a infants d’entre 7 i 12 anys.

Organització: Casa d’Oficis

2/4 de 7 de la tarda Fitoteràpia xinesa
CCVIC La Guixa

Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

Llengua i cultura xineses

En línia (Zoom)

T’atrau l’idioma xinès, però mai no t’has
atrevit a aprendre’l? En aquesta classe ens
iniciarem en aquesta apassionant llengua i
cultura, i aprendrem a dir les primeres paraules en xinès. A càrrec de la Fundació Institut
Confuci de Barcelona.
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

Introducció a la medicina tradicional xinesa, els seus orígens, història i l’aplicació de
les plantes xineses al món occidental. Xerrada a càrrec de Jordi Salés de la Fundació
SānQiáng.
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat

Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat

6 de la tarda

Karate col·lectiu

Parc de Santa Anna Aprendrem els moviments més emblemàtics d’aquesta art marcial d’origen japonès
i, a través seu, el respecte a l’altre i la
confiança. Per a tots els públics. A càrrec de
Dolors Franquesa de l’Escola Shingitai Karate Dojo. Amb la col·laboració de la Fundació
Sant Tomàs.

10 de la nit
Plaça M. Àngels
Anglada

Cinema a la fresca: Andhadhun
(Sriram Raghavan, 2018)
La gran guanyadora del Festival Nits de
cinema oriental 201 és una combinació
brillant de thriller i comèdia negra, amb
un guió ple de girs que repta el públic a
augmentar els seus sentits i estar atent,
justament amb un film sobre la ceguesa.
+ info a www.cineclubvic.com i
www.cinemaoriental.com
Organització: Festival Nits de Cinema Oriental i
Cineclub Vic

DIMECRES 14 DE JULIOL

DIJOUS 15 DE JULIOL

5 de la tarda

Fem teatre d’ombres!

2/4 de 6 de la tarda Sempre quan acabo dic...

Museu de l’Art
de la Pell

Activitat familiar on descobrirem els secrets
del teatre d’ombres tailandès, turc i xinès,
amb un recorregut comentat seguit d’un
taller on elaborarem i farem actuar les nostres pròpies figures.

Pati Miramarges
(UVIC)
(entrada Carrer
Sagrada Familia, 7)

Edat: +3 | + info a www.viuelcarrer.cat

Famílies amb infants d’entre 4 i 12 anys.
Preu 4€
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

6 de la tarda

Organització: UVIC-UCC

6 de la tarda

Taller Joies d’origami

CCVIC Plaça
d’Osona

L’origami o papiroflèxia és l’art oriental
del plegament del paper. N’aprendrem la
tècnica per crear un parell de joies contemporànies. A càrrec de Meritxell Soler.

Banc de les migracions

Exterior Creu Roja - Experimentació de la realitat als camps de
C. Molí d’en
persones refugiades al Líban a través d’una
Sabrit, 8
experiència amb ulleres de 360º. Persones
reals explicaran a la persona participant la
seva vida als campaments. Després de la
projecció del vídeo es treballarà amb un joc
on els participants hauran de prendre decisions sobre la vida de persones que viuen
en països en conflicte.

Preu: 8€
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

7 de la tarda

Concert Vicsona 2021

Plaça del Carbó

Concerts dels finalistes de l’edició del 2021
del Vicsona. La mostra de música jove que
vol contribuir a la promoció i creació de la
música emergent local.

Edat: +12 | + info a www.viuelcarrer.cat

Edat: +12 | + info a www.vicjove.cat

Organització: Creu Roja

2/4 de 6 de la tarda A taula! -japonesai a 2/4 de 8
Taller on descobrirem quin és el comporde la tarda
tament adequat a les taules del Japó. Ho
CCVIC El Montseny posarem en pràctica utilitzant els utensilis
tradicionals (bols, palets…) mentre fem
una degustació.
A càrrec de Roger Ortuño de Comer Japonés.

Un camàlic viatger arriba portant un munt
de maletes carregades d’objectes rars i històries amagades. Un espectacle d’històries
que ens faran pensar qui som, d’on venim.

Organització: Vicjove

7 de la tarda

Festival Off Modo

Plaça Major

+ info a www.vicfashioninstitute.com
Organització: Vicfashioninstitute

10 de la nit

CineClota #2 (deslocalitzada)

Per confirmar

Sessions de cinema expandit a la fresca.
+ info a @laclotavic (instagram)

Preu: 8€
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat

DIVENDRES 16 DE JULIOL

Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

6 de la tarda

Taller i llegenda “Peixos amb cor d’ocell”

CCVIC Santa Anna
(exterior)

Taller familiar on crearem les populars carpes koi, símbol de la perseverança i la fortalesa. Les il·luminarem amb llums LED i entre
tots representarem una llegenda xinesa.
A càrrec d’Anna Obiols.
Edat: +6 | Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

6 de la tarda
CCVIC La Guixa

Projecció del documental:
Somiant amb paraules
Dreaming of words (Nandan, 2021) explica
el projecte faraònic d’un home per connectar quatre llengües índies en un diccionari.
Un film que reivindica la riquesa de la
diversitat lingüística de l’Índia i, de retruc,
del món. Col·loqui posterior a càrrec d’Òmnium Cultural.

DISSABTE 17 DE JULIOL
2/4 d’11 del matí

L’esplendor del gòtic

Museu Episcopal
de Vic

A través de la riquesa artística de les col·leccions d’art gòtic del MEV i del destacat
patrimoni medieval que alberga la catedral
de Vic, et proposem descobrir L’esplendor
del gòtic: un recorregut guiat en la immensitat de l’art gòtic en què l’art i el patrimoni,
museu i ciutat, dialogaran per mostrar-te
alguns dels seus secrets més ben amagats!

Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

6 de la tarda

Festival Off Modo

Plaça Major

+ info a www.vicfashioninstitute.com
Organització: Vicfashioninstitute

8 del vespre

Quartet Casals i Quartet Gerhard

L’Atlàntida

I alumnes de la V Acadèmia Internacional
de Quartet

Preu: 8,5€ (menors de 10 anys gratuït)
Organització: Museu Episcopal de Vic

6 de la tarda

Khoomei i altres cants guturals d’Àsia

CCVIC Can Pau
Raba (jardí)

Practicat per xamans, caçadors i pastors nòmades des d’èpoques immemorials, el cant
gutural manté una estreta relació amb els
sons de la natura i dels esperits que l’habiten. A càrrec de Gerard Canals, intèrpret de
khoomei i apassionat de les cultures d’Àsia.

Preu: 14€ | Jove-25: 5€
+ info a www.latlantidavic.cat

Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat

Organització: L’Atlàntida

9 de la nit

Ballada de swing

Escenari
del Passeig

Vic Kick Swing és una entitat sense ànim de
lucre que promociona el ball (lindy hop) del
swing.
+ info a vickickswing@gmail.com
Organització: Vic Kick Swing

2/4 de 10 de la nit

Renaldo & Clara

Pati de l’Ós

Projecte liderat per Clara Viñals torna
amb L’amor fa calor, un disc que
recordarem com l’ascens definitiu
del seu pop cap a una nova fita.
Si quedaven pocs dubtes sobre
el talent de Renaldo & Clara,
L’amor fa calor les ha dissipat per
complet. Aquest nou disc desprèn
confiança i atreviment, i suposa
una evolució en tots els sentits.
Preu: 10€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

2/4 de 6 de la tarda Festival Off Modo
Plaça de la Pietat i
Hotel Les Clarisses

+ info a www.vicfashioninstitute.com

8 del vespre

Quartet Casals i Quartet Gerhard

L’Atlàntida

I alumnes de la V Acadèmia Internacional
de Quartet

Organització: Vicfashioninstitute amb la col·laboració de l’Hotel Les Clarisses

Preu: 14€ | Jove-25: 5€
+ info a www.latlantidavic.cat
Organització: L’Atlàntida

8 del vespre

Vespre de monòlegs

Rambla
Tarradellas

Amb Quim Vila i Els Rondinaires (Pau Murner i Guillem Estadella).

2/4 d’11 de la nit

Concert amb Son de Rosas

Parc Josep Maria
Sert

Banda tribut a La Oreja de Van Gogh
Reserva la teva entrada a www.culturavic.cat

DIUMENGE 18 DE JULIOL

DIMARTS 20 DE JULIOL

2/4 d’1 del migdia

Concert de Paul Fuster

10 del matí

18è Festival Nits de cinema oriental de Vic

Bosquet de
l’Atlàntida

Sense brúixola però ben orientat, Paul
Fuster mastega arrels i les escup mentre fa
música i mil coses més. A la Fàbrica vindrà a
tocar la guitarra i a cantar les seves cançons
acompanyat de la seva nova banda, tradició
americana a tot drap i a tot volum.

L’Atlàntida i Parc
dels Germans
Masristes

En la seva 18a edició, el Festival Nits de
cinema oriental presenta 40 pel·lícules de 8
països asiàtics diferents i més de 20 activitats paral·leles per endinsar-se en la cultura
oriental (gastronomia, tallers, exposicions,
concerts, exhibicions d’arts marcials...).
Sessions de cinema de les 10.00h a les
18.30h a l’Atlàntida.

Per a inscripcions a reserves@laclota@gmail.com
+ info a @laclotavic (instagram)

7 de la tarda

Teatre de titelles: Tocant el cel

Plaça d’Osona

Cacauet teatre ens presenta aquesta aventura xerpa, ambientada al Nepal. La Nima
somia en pujar les muntanyes més altes de
l’Himàlaia, però no és tan fàcil...
Inscripció prèvia a centrescivics.vic.cat
Organització: CCVIC - Programa Més Nits!

7 de la tarda

Ferides

L’Atlàntida

Òpera en dos actes de Jofre Bardolet.

A partir de les 20.00h, actuacions i cinema
l’aire lliure al Parc dels Germans Maristes.
Del 20 al 25 de juliol
+ info a www.cinemaoriental.com
Organització: Associació Nits de cinema oriental

2/4 de 6 de la tarda Taller d’estampació
Parc Antoni Rovira
i Virgili (Carrer de
l’Alguer)

Vine al taller d’estampació amb segells per
potenciar la teva creativitat i posar a prova
les teves habilitats artístiques
Edat: +6 | + info a www.viuelcarrer.cat

Preu: 22€ | Jove-25: 10€

Organització: Teixó Gris

+ info a www.latlantidavic.cat
Organització: L’Atlàntida

DIMECRES 21 DE JULIOL

7 de la tarda

Martí Mitjavila trio

5 de la tarda

Dissenya la teva Bento kawaii!

Plaça del Carbó

És una banda nascuda a Amsterdam
formada per tres joves músics que
comparteixen la seva passió per la
música afroamericana i tenen l’objectiu
de mantenir-la viva i present entre
el públic.

Bassa dels
Germans Maristes

Celebrem el nostre Hanami particular
cuinant una caixeta Bento Kawaii. Crearem
i dissenyarem per celebrar una de les tradicions culinàries més boniques del Japó.

Preu: 2€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

DILLUNS 19 DE JULIOL
6 de la tarda

Biciclyrepair

Plaça Fra Joan

Taller on podràs fer una posada a punt de
la teva bicicleta (revisar frens, greixar la
cadena, collar cargols, inflar rodes...).
Edat: +12 | + info a www.viuelcarrer.cat
Col·laboracó: Osonament

Edat: +6 (taller familar, els menors han d’anar
acompanyats d’adults)
+ info a www.cinemaoriental.com i
www.thebroccolitribe.com
Organització: Festival Nits de cinema oriental
de Vic i The Broccoli Tribe

6 de la tarda
Bosquet de
l’Atlàntida

Concert Cançonetes amb Jordi Tonietti i
Oriol Tonietti
On és el Sol?
Un núvol l’ha tapat i la pluja ha arribat. Les
floretes s’han regat i una abella m’ha picat.
Dalt d’un arbre hi ha un animal, és una vaca,
un cavall?...no, és un esquirol!! Un Bolet
Petitó vol cantar una cançó.
Visiteu el nostre canal de Youtube i feu-vos
subscriptors: https://www.youtube.com/c/JordiTonietti/videos

Concert de Solo.KOS i Nessa, dos joves
artistes de Vic ens presenten els seus nous
temes amb la companyia de DJ Osgua.
Edat: +12 | + info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Vicjove

9 de la nit

Ballada de swing

Escenari
del Passeig

Vic Kick Swing és una entitat sense ànim de
lucre que promociona el ball (lindy hop) del
swing.
+ info a vickickswing@gmail.com
Organització: Vic Kick Swing

Taller d’horts urbans

Bosquet Plaça

La producció d’aliments pot començar en
els nostres balcons, terrasses, patis i fins
i tot a la tauleta que tenim al costat de la
finestra. Amb materials reciclats i eines
bàsiques aprendrem a aprofitar l’espai per
omplir de plantes productives les nostres
llars i tornarem a casa amb un petit hort a
punt perquè en puguis gaudir!
Edat: +6 | + info a www.viuelcarrer.cat
Organització: La Germinada

DIVENDRES 23 DE JULIOL
Escenari
del Passeig

Plaça del Carbó

Organització: Espai familiar municipal de Vic
“El Remei”

5 de la tarda

6 de la tarda

Concert de música urbana

Edat: 0-3 anys | + info a www.viuelcarrer.cat

DIJOUS 22 DE JULIOL

Amusich

8 del vespre

Taller d’apropament i
creació d’històries de clown
Coneix les característiques
essencials dels diferents tipus de
clown i practica les tècniques
bàsiques per a la improvisació
i el joc de creació d’històries
de clown.
Edat: +6
+ info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Agrupació de sords de Vic i Comarca

2/4 de 10 de la nit

Esto si se llama querer – Underpool 50

Pati de l’Ós

El segell Underpool, especialitzat en jazz i
músiques improvisades, ha arribat a la seva
referència 50, i ho celebra amb l’edició del
disc Esto sí se llama querer.
Preu: 15€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

DIUMENGE 25 DE JULIOL
12 del migdia
Bosquet de
l’Atlàntida

Concert de Mon:Nom + Remei de
Ca la Fresca
Hi ha esperança? Sempre! Si no en teniu veniu a veure aquestes dues bandes novelles
amb cabals enormes de creativitat desfermada pel bé comú. Mon:Nom són un trio de
Barcelona que fa pop minimalista i naturista i que fa poquíssim han tret el seu primer
EP. Remei de Ca la Fresca també fa molt poc
que han ensenyat la seva primera referència, treta amb Indian Runners, després de
passar pel Sona9 i guanyar el concurs Erra
Forta. El que fan transita entre la música
d’aires lisèrgics, piscodèlia i flamenc, i la
poesia esparracada de dalt a baix.
Per a inscripcions a laclota@gmail.com
+ info a @laclotavic (instagram)

7 de la tarda

Anna Andreu

DIMECRES 28 DE JULIOL

Plaça del Carbó

Originària de Sant Quirze del Vallès,
debuta en solitari amb el seu disc
Els Mals Costums (Hidden Track
Rècords 2020), produït per Jordi
Matas (El Petit de Ca l’Eril, Ferran Palau).

7 de la tarda

Shake, Shake, Shake – Cia. Paki Paya

Plaça d’Osona

Bon circ, alt voltatge i molta adrenalina.
Emoció i sorpreses! Quadre, màstil i disc!
Dos acròbates fora de sèrie per un espectacle Rock and Roll!

Preu: 2€ | + info a www.jazzcava.com

Edat: +3

Organització: Jazz Cava

DILLUNS 26 DE JULIOL
5 de la tarda

Taller de batucada

La central
(exterior)

La Tronada Carbassa et proposa conèixer
una batucada des de dins: els instruments,
els ritmes, les coreografies...

7 de la tarda

Edat: +12

Troba el ritme que portes i gaudeix-ne!
No són necessaris coneixements musicals.
Activitat dirigida a tots els públics.
+info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Tronada Carbassa i col·labora
l’Associació Cultural Sagals d’Osona

Organitza: Joves del barri

DIJOUS 29 DE JULIOL
7 de la tarda

Sessió de zumba

Plaça Dels Màrtirs

Activitat de ball dirigida per moure el cos de
manera divertida al ritme de la música.
Edat: +6 | + info a www.viuelcarrer.cat

DIMARTS 27 DE JULIOL
6 de la tarda

Escalada a l’exterior en rocòdrom

Camp de Rugby –
Zona esportiva

Posa a prova les teves habilitats i supera la
por a l’altura amb aquesta activitat d’escalada al rocòdrom.

Organització: Osonament

DIVENDRES 30 DE JULIOL
5 de la tarda

Gimcana inclusiva

Parc Pep Ventura

A través del joc, plantegem les dificultats
que es troben dia a dia les persones amb
diversitat funcional. Vine i posa’t en el lloc
de l’altre!

Edat: +12 | + info a www.viuelcarrer.cat
Organització: Vicjove amb la col·laboració de
Divertical

10 de la nit
Plaça M. Àngels
Anglada

Edat: +6

Cinema a la fresca: Bestias del Sur Salvaje
(Benh Zeitlin, 2012)
Al Sud del planeta, el nivell de les aigües
està pujant vertiginosament i tots els dics
s’enfonsen. Al mateix temps, els animals
salvatjes tornen de les tombes. Aquesta es
la història d’una nena de sis anys que viu
amb el seu pare en un lloc aïllat del món.
Organització: Festival Protesta

Show Freestyle

Parc de Xavier Roca Petita actuació de música urbana de la mà
Viñas
de Bilal Achali i JMP. I concurs de batalles
de rap de lliure inscripció. T’agrada el rap?
Vine amb nosaltres.

Organització: Taula de diversitat funcional

9 de la nit

Ballada de swing

Escenari
del Passeig

Vic Kick Swing és una entitat sense ànim de
lucre que promociona el ball (lindy hop) del
swing.
+ info a vickickswing@gmail.com
Organització: Vic Kick Swing

2/4 de 10 de la nit

Tarta Relena

DIMARTS 3 D’AGOST

Pati de l’Ós

“Folk tronadet i gregorià progressiu”, en
diuen les mateixes artistes. El cert és que la
proposta de Tarta Relena, projecte nascut
el 2016 per explorar a cappella les sonoritats de diferents estils de músiques vocals,
captiva des del primer instant.

2/4 d’11 del matí

Jocs i dracs

Museu Episcopal
de Vic

Rufus, l’amic drac del Museu, ens guiarà per
un viatge a la recerca d’altres dracs. Hi ha
dracs que tenen set caps, d’altres de molts
colors i alguns que no semblen dracs! Junts
explicarem contes i també descobrirem
alguns dels dracs de les pintures del Museu.
Observant, escoltant, jugant i passejant
coneixerem alguns dels contes que ens expliquen les obres d’art. Un recorregut ple de
sorpreses per a tota la família. Comencem
el viatge?

Preu: 10€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

AGOST
DIUMENGE 1 D’AGOST
2/4 d’11 del matí

Déus, mòmies i faraons egipcis

Museu Episcopal
de Vic

Activitat en família per descobrir els
secrets de l’Antic Egipte a través de les
obres que es conserven al Museu. Els
misteriosos objectes ens parlaran de
la fascinant cultura que va créixer al
costat del riu Nil. Explicarem històries
de mòmies, faraons, déus i sacerdots.
Desxifrarem jeroglífics i descobrirem
per què servien els ushabtis, els
escarabeus i d’altres objectes
màgics. Un apropament a la
cultura de l’enigmàtica
civilització dels faraons.
Tots els diumenges d’agost.

Tots els dimarts d’agost.
Edat: Famílies amb infants de 3 a 10 anys | Preu:
4€
Places limitades, s’aconsella reservar a
reserves@museuepiscopalvic.com
Organització: Museu Episcopal de Vic

4 de la tarda

La Ruixada

Parc de Santa Anna Macroguerra d’aigua a través de xurros
d’aigua. Tot això acompanyat d’un ambient
musical, dinamització per micròfon i una
mànega ruixant durant tota l’activitat. Hi ha
la possibilitat de portar la pistola d’aigua
de casa.
Edat: +6

Edat: +5 | Preu: 4€

Organització: Viu i Riu

Places limitades, s’aconsella reservar a
reserves@museuepiscopalvic.com

DIMECRES 4 D’AGOST

Organització: Museu Episcopal de Vic

12 del migdia

Recorregut medieval

7 de la tarda

Inumazigh

Plaça del Carbó

És un dels primers grups musicals del nord
del Marroc. Format a partir de la iniciativa
d’un grup d’estudiants el 1976 al poble
rifeny de Nador, on es vivia una època difícil
de gran repressió.

Museu Episcopal
de Vic

Per als visitants del museu, visita comentada per l’art, la cultura i els costums del món
medieval.

Preu: 2€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

Tots els dimecres, divendres, dissabtes i
diumenges d’agost.
Preu: inclòs amb l’entrada al museu
Organització: Museu Episcopal de Vic

DIJOUS 5 D’AGOST

DISSABTE 7 D’AGOST

2/4 d’11 del matí

Jocs i dracs

2/4 d’11 del matí

Visió romànica

Museu Episcopal
de Vic

Rufus, l’amic drac del Museu, ens guiarà per
un viatge a la recerca d’altres dracs. Hi ha
dracs que tenen set caps, d’altres de molts
colors i alguns que no semblen dracs! Junts
explicarem contes i també descobrirem
alguns dels dracs de les pintures del Museu.
Observant, escoltant, jugant i passejant
coneixerem alguns dels contes que ens expliquen les obres d’art. Un recorregut ple de
sorpreses per a tota la família. Comencem
el viatge?

Museu Episcopal
de Vic

El primer dissabte de cada mes el Museu
us ofereix una visita guiada per descobrir
la seva col·lecció d’art medieval i pujar al
campanar de la Catedral. Si voleu retrocedir
1.000 anys en la història, us proposem un
viatge al món medieval amb la visita Visió
romànica. L’Espai Oliba, centre d’interpretació que ens trasllada als temps del
romànic, el feudalisme i el vassallatge, és el
punt de partida d’un recorregut que inclou
un tast a la col·lecció romànica del Museu i
la contemplació de la ciutat de Vic des del
campanar romànic més alt de Catalunya.

Tots els dijous d’agost.
Edat: Famílies amb infants de 3 a 10 anys

Preu: 8,5€ (menors de 10 anys gratuït)

Preu: 4€

Places limitades, s’aconsella reservar a
reserves@museuepiscopalvic.com

Places limitades, s’aconsella reservar a
reserves@museuepiscopalvic.com

Organització: Museu Episcopal de Vic

Organització: Museu Episcopal de Vic

DIVENDRES 6 D’AGOST
8 del vespre

Inici de les Festes de Sant Albert

Carrer de Gurb

Del 6 al 8 d’agost es celebren les
festes del Carrer de Gurb i l’arribada
del Carquinyoli.

5 de la tarda

Jugar a través de la història

Museu Episcopal
de Vic

Jocs de carrer, de taula, de cartes, de
daus… El joc és inherent a l’existència
humana. Sempre s’ha jugat! Sabíeu que
les cultures neolítiques ja jugaven? Us heu
plantejat mai com devien ser els jocs a l’antiga Roma o com devia ser jugar a l’edat mitjana? Descobriu-ho en un recorregut guiat
a les sales del MEV en què viatjarem en el
temps a través de l’art, el joc i la història, i
jugarem a jocs com el Senet, el XII scripta,
l’Alquerc o el Molí de nou!

Organització: Comissió de Festes del Carrer de Gurb

2/4 de 10 de la nit

Nit de monòlegs amb El Soterrani

Pati de l’Ós

El Soterrani és el fenomen còmic dels
últims anys a Barcelona. Tant és així que els
seus integrants (Manel Vidal, Modgi, Joel
Díaz, Oye Sherman i Josep Català) ja són
habituals als mitjans de comunicació, a
programes com La Competència, Està Passant, Estat de Gràcia, APM? i molts més.
Preu: 10€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

Organització: Museu Episcopal de Vic

DIUMENGE 8 D’AGOST
7 de la tarda

Junco y mimbre

Plaça del Carbó

Va debutar el 2020 amb un primer LP molt
sòlid, tan sòlid que costava creure que fos
un debut. Un LP amb cançons fresques,
directes, amb una força descomunal, fins i
tot algunes amb mala llet.
Preu: 2€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

DIMECRES 11 D’AGOST

DIVENDRES 20 D’AGOST

2/4 de 6 de la tarda Tarda d’inflables

2/4 de 10 de la nit

Gemma Humet

Pati de l’ÓS

Una de les veus amb més llum i personalitat
del panorama català actual. És una de les
artistes que més clarament ha impregnat la
seva obra amb l’essència de la cançó d’autor i protesta que tants bons fruits ha donat
als Països Catalans al llarg de les darreres
dècades.

Parc Josep Maria
Sert

Vine a participar en un circuit d’inflables
amb diferents proves que hauràs de superar.
Activitat a càrrec d’Humor Amarillo Park.
Edat: +6 anys | + info a www.viuelcarrer.cat

DIVENDRES 13 D’AGOST
2/4 de 10 de la nit

Joan Colomo

Pati de l’Ós

Presentarà el recent editat
Disc Trist (BCore, 2021).
Una ocasió per tornar
a viure en directe aquella
fina línia entre el sentit de
l’humor i el sentit crític tan
característica d’en Colomo.

Preu: 15€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

DISSABTE 21 D’AGOST
2/4 d’11 del matí

L’esplendor del gòtic

Museu Episcopal
de Vic

A través de la riquesa artística de les col·leccions d’art gòtic del MEV i del destacat
patrimoni medieval que alberga la catedral
de Vic, et proposem descobrir L’esplendor
del gòtic. Un recorregut guiat en la immensitat de l’art gòtic en què l’art i el patrimoni,
museu i ciutat, dialogaran per mostrar-te
alguns dels seus secrets més ben amagats!

Preu: 15€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

DIUMENGE 15 D’AGOST
7 de la tarda

La Ludwing Band

Plaça del Carbó

És un grup de música en català nascut a
Espolla (Alt Empordà) a finals del 2017.
L’abril del 2018 van publicar la seva primera maqueta: La Ludwig Band: el segon
millor grup d’Espolla, que va ser gravada i
autoproduïda a El Cuartelillo Records, un
modest estudi de gravació ubicat en una
antiga caserna de la guàrdia civil i actual
domicili d’un dels membres.
Preu: 2€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

DIMARTS 17 D’AGOST
5 de la tarda

Jocs Gegants

Escola Salarich
(pati)

Gaudeix d’una col·lecció lúdica i educativa
formada per 8 jocs gegants que despertaran
un gran interès tant dels més petits com
dels més grans.
Edat +6 anys | + info a www.viuelcarrer.cat

Preu: 8,5€ (menors de 10 anys gratuït)
Organització: Museu Episcopal de Vic

DIUMENGE 22 D’AGOST
7 de la tarda

Phoac

Plaça del Carbó

Cantant, compositor i productor, PHOAC és
un artista català afincat a Londres. Mesclant
sons que van des del hip-hop, la música
més guitarrística i l’electrònica. A la seva
música hi pots escoltar les seves inspiracions musicals més grans, com King Krule,
D’Angelo, Charli XCX o Deftones.
Preu: 2€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

DIVENDRES 27 D’AGOST
2/4 de 10 de la nit

Pau Vallvé

Pati de l’Ós

Amb més de 20 anys damunt els escenaris
i després de llargues gires presentant els
seus anteriors treballs, Pau Vallvé torna
a per presentar el seu 17è disc titulat
La vida és ara, el 6è signat sota el
seu nom.
Preu: 15€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

DIUMENGE 29 D’AGOST
7 de la tarda

Power Burkas

Plaça del Carbó

Fills predilectes de l’escena de Vic,
Power Burkas no tenen inconvenient
a beure de totes les fonts que puguin
apagar la seva set, des de Fugazi a
The Velvet Underground, des de
Minutemen a The Beatles, des de
Sonics a Jawbox.
Preu: 2€ | + info a www.jazzcava.com
Organització: Jazz Cava

DILLUNS 6 DE SETEMBRE
6 de la tarda
Bassa dels
Germans Maristes

EXPOSICIONS
Vicpuntzero
Viu el batec d’una ciutat a través del temps, la història i l’art. Vine
a conèixer l’experiència immersiva i una visita guiada per 2.000
anys d’història, vine al Vicpuntzero.
Dissabtes:
Experiència Vicpuntzero a les 10h i a les 12h
Descobrir Vic a les 17h
Diumenges i festius:
Experiència Vicpuntzero a les 12h
Especial obertura Vicpuntzero per la Festa Major,
dilluns 5 de juliol: Visita Experiència Vicpuntzero a les 12h.
Informació i entrades: www.vicpuntzero.cat

Art + escola + joc
Exposició dels projectes realitzats en el marc de la desena edició
d’ART I ESCOLA. A cura de Toni Garcia. Fins al 24 de juliol de 2021
Dimarts a divendres:
De 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h
Dissabtes:
D’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h
ACVic. Centre d’Arts Contemporànies

49èna Jornades Internacionals
Folklòriques 2021

+ info a www.acvic.org i info@acvic.org

Espectacle de dansa folklòrica
internacional.
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Organització: Adifolk

Dimarts a divendres:
De 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h

Exposició de Sagi Serra i Biel Barnils. Fins al 24 de juliol de 2021

Dissabtes:
D’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h
5 Anys d’autogestió, caos i cultura a la ciutat de vic
Retrospectiva de les activitats realitzades fins al moment per
l’Associació La Clota. Fins al 24 de juliol de 2021
Dimarts a divendres:
De 0.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h
Dissabtes:
D’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h

