abril 2022
DISSABTE 2, a les 12 del matí
Primera sessió del

Taller de sardanes

per a nens i nenes de 7 a 12 anys
que s’impartirà tots els dissabtes de 12 a 1 del
migdia del 2 d’abril fins el 28 de maig de 2022
(excepte el dissabte 16 d’abril).
Monitora: Laia Gálves,
del Grup Sardanista Maig
Preu de tot el curs:
Socis del Centre: 15 €. No socis: 20 €
PLACES LIMITADES

DIMECRES 6, a 2/4 d’11 del matí
Presentació i primera sessió de les

Passejades amb història
d’aquesta primavera, que aniran sobre

La Barcelona de1900

i que, com sempre, es desenvoluparà en
9 sessions tots els dimecres
de 2/4 d’11 a 12 del migdia.
Preu: socis del Centre: 45 €; no socis, 55 €.

DIJOUS 7, a 2/4 de 10 de la nit

Tertúlia literària
SESSIÓ CCXXV

Llibre del mes:

Fugir era el més
bell que teníem

de Marta Marín-Dòmine

La Tertúlia es farà al voltant d’una taula amb
un sopar preparat per Menjador del Centre.
Organitza: Foment d’Activitats Culturals

DISSABTE 9, a les 8 del vespre
DIUMENGE 10, a les 6 de la tarda
La Secció de Teatre presenta un any més el
musical que sempre es vol tornar a veure:

Jesus Christ Superstar
d’ A. Lloyd Webber i Tim Rice
Direcció: Joan Olivé
(Detalls en programa especial)

DISSABTE 30, a les 7 de la tarda

Cava Concert
amb el duet format per

Neus Pérez, piano
Miguel González, trompa
que oferiran el programa:

Villanelle (Paul Dukas)
Theme and Variations (Strauss)
Auf de Storm (Franz Schubert)
Nana (Manuel de Falla)
Organitza: Foment d’Activitats Culturals, amb el suport de
la Fundació Pius Bosch i l’Aula de Música del Centre

Informació, inscripcions i reserves, a Secretaria,
de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda, i els divendres abans d’una funció en el mateix horari.
Tel: 93 485 36 99 / info@elcentreproblenou.cat
www.elcentrepoblenou.cat / @cmcpoblenou
Seguiu-nos a Facebook, Twitter i Instagram
Descarrega’t l’app per portar-nos a la butxaca
Pujades, 176-178 — 08005 Barcelona — Tel. 93 485 36 99
info@elcentrepoblenou.cat — www.elcentrepoblenou.cat

