MERITXELL GENÉ

DISSABTE 7 GEN 2017 // 19:30h

La cantautora lleidatana ens presentarà el seu
darrer disc 'Branques'. Un disc que segueix vinculant cançó i poesia, un fresc de 12 poetes dels
Països Catalans units per una especial sinceritat i
intensitat de viure, cants a la terra i a l'amor.
ENTRADA + CONSUMICIÓ: 5€

LA VERSALETA

DISSABTE 4 MAR 2017 // 19:30h

Recital poètic i musical amb tres artistes del Baix
Penedès que ofereixen un repertori variat d’obres
pròpies i d’altres autors. Combinen les cançons
amb els poemes en un recorregut de veus i missatges de crítica social i de batecs de l’ànima.
ENTRADA + CONSUMICIÓ: 5€

CONTES ESTRELLATS
DISSABTE 15 ABR 2017 // 17:30h

(ACTIVITAT PER A INFANS)

Activitat d’introducció a l’astronomia a l’interior d’un
planetari inflable. En aquesta sessió tant especial
anirem relligant totes les connexions que hi ha
entre el cel i la terra, entre la vinya i el cosmos.
*A partir de 6 anys - places limitades
ENTRADA: 5€

TOMBS CREATIUS

DISSABTE 15 ABR 2017 // 18:30h

Aquesta companyia de jocs de carrer ens portarà
la seva col·lecció “colors de monstre”. Són jocs per
a tothom i per a qui tingui ganes de jugar. Jocs que
no entenen d’edats, gèneres ni colors. Jocs sense
piles ni endolls i per a jugar junts. Jugues?
ENTRADA: 5€

CARLES BELDA

DIUMENGE 28 MAI 2017 // 12:30h

Quan tenia 20 anys, casualment, va comprar un
acordió diatònic als encants de diumenge del
Mercat Central de Sabadell. Des d’aleshores,
l’instrument l’acompanya allà on va, en concerts on
la rumba és la protagonista i on, sovint, surten els
garrotins i altres formes de cant improvisat.
EN COL·LABORACIÓ AMB: VALLBONATURA

RECITALS A DOMICILI
DISSABTE 10 JUN 2017 // 19:30h

Un poeta i una banda de jazz, Recitals a domicili és
una banda peculiar, que començar la seva trajectòria
fent actuacions a cases particulars a canvi de sopars.
Ells ens portaran un espectacle de proximitat on la
línia artista-públic s'esborra.
ENTRADA + CONSUMICIÓ: 5€

CESK FREIXAS

DISSABTE 1 JUL 2017 // 19:30h

El riudebillenc acompanyat d'en Víctor Nin a la guitarra, ens presentarà el seu sisè disc PROPOSTA, amb
el qual connecta la reivindicació amb la vessant més
constructiva i positiva de la seva tradició ideològica,
identificant-se en la reflexió i en l'autocrítica.
ENTRADA + CONSUMICIÓ: 5€

VINS ENTRE TAPES
& PONENT ROOTS

DIVENDRES 15 SET 2017 // 21:30h

Amants de la música negra i de totes les seves
variants, els lleidatans Ponent Roots posen el punt
exòtic a aquesta jornada músico-gastronòmica en
què podrem maridar productes de proximitat, vi i
ritme!
Tapes 1€, Copa de vi 2€. Entrada lliure.
Es recomana reserva a vienviu@olivera.org

LU ROIS I
ROC CASAGRAN

DISSABTE 9 DES 2017 // 19:30h

La veu i la música de la compositora Lu Rois, plena
de sensibilitat i caràcter, acompanyarà els versos
de l’escriptor sabadellenc Roc Casagran, en un
muntatge íntim i dolçament intens.

ENTRADA + CONSUMICIÓ: 5€

vienviu@olivera.org
973 33 00 91
L'Olivera Cooperativa
@olivera_coop
olivera_coop
www.olivera.org
La Plana, s/n.
Vallbona de les Monges.

VI, GLOSA I ESTRELLES
DISSABTE 15 ABR 2017 // 20:00h

Proposta per maridar els vins amb la glosa i els
astres. Mitjançant la glosa, o cançó amb text improvisat, lligaran les subtileses del vi amb els astres, tot
interactuant amb el públic, convertint aquest maridatge en una petita festa d'olors, colors, sabors i
cançons.
ENTRADA: 8€ (Inclou tast de 3 vins)

#loliveracoop
#vienviu

