DIV
24
La
plaça

Inauguració del Festival ViuArt
18:00
Fes la teva contribució

A la torre dels artistes, tothom pot penjar
dibuixos, poemes, etc. I a la nit s’il·luminarà.

La
riera

Inauguració del Festival ViuArt
18:00
Projecció traços de Gualba
19:30 a 20:30

18:00

Colors de Gualba, de Gonzalo
Acosta, música Fernando Acosta

Obren els bars del Festival Viuart

Amfibis, d’Albert Montori

18:00 a 23:00

Tragaluz, de Txus Hidalgo

amb oferta gastronòmica.

Música en viu

Punt d'informació
i venta de tickets
18:00 a 22:00

www.viuart.com
DJ quan i amics
Black music en totes les seves variacions

18:00 a 23:00

La
illeta

Inauguració del Festival ViuArt
18:00
ABC collective música en viu

en la pura natura amb actuacions
de Leo Iñaki i Andrea (visuals)

Electronic experimental
21:30 a 23:00

Sala
gorg
negre
Inauguració del Festival ViuArt
18:00
Inauguració de l'exposició d'art
contemporani
18:30
Viuart a la Sala Gorg Negre amb
l'actuació d'Albert Basses i les
balladores de l'Esbart

Presentant "SALVAR-NOS A TOTS"
respecteu el planeta, és l'únic que tenim
Artistes tant nacionals com internacionals veure alguns dels estils mes clàssics
de l'art contemporani.

18:30
Entrada gratis

DIS
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La
plaça

Activitats tot el dia a la plaça
A la torre dels artistes, tothom pot
penjar
dibuixos, poemes, etc. I a la nit
s’il·luminarà.

11:00 a 14:00

Tallers a la plaça

Taller de ceràmica on pots veure
treballar mestres.
Taller de pintura per nens i nenes,
pinta un quadre de 4 metres, per a
penjar amb altres obres. Els quadres
volaran amb l'ajuda de globus fixes
d'heli.

La música d'abc collective
Ambient i trip hop

11:00 a 14:00

La música de abc collective
Ambient i una mica més
16:00 a 17:30
La música de Raul Bounanoche
House fusion
19:30 a 22:30

Mu y Panko "DE LA HUERTA"
Afro electonic fusion
18.30 a 19.30

Micro teatres amb 4 produccions
diferents.
Demostracions de la música nova
"Circuit Bending"

La
riera

Anna Capacés - Performance "
Juana Plateada"
11:30 a 12:30
Exposició de fotografia i
escultura
11:00 a 18:30
Moments Zen
17:00 a 18:30

Exposició a la riera. Benvinguts al
nostre món de la riera de Gualba.
Fotografias i escultures amb il·luminació
especial. També pots gaudir de
les projecciones i actuacions de l'art de
performance.

19:30 a 20:30

Eva Ibañez Cano presenta SHIRO

Moviment improvisat, creant una obre en viu
de tinta sobre paper per poder intuir el
blanc, la lluna, l’infinit i la unitat.

20:30 a 21:00

Moments de reflexió
21:30 a 22:30

La música de pau en plena natura IDM
12:30 a 14:00
La música molt especial d'organic kid
Low fi hip hop
16:00 a 17:00

Taller de tapisseria artìstica amb
Núria Duran.

11:00 a 14:00

La
illeta

Concert amb el fabulós grup Shi i la veu
singular de la Núria Mancebo
Ho millor de la black music fusion
22:30 a 24:00

Sala
gorg
negre

Exposició d'art contemporani

Pintura, escultura, fotografia,
ceràmica i tapisseria.
Enric Iglesias - Pintura nou expressionisme
Eva Ibañez Cano - Cal·ligrafia Japonesa
Ignasi Foc - L'art de reciclatge
Graham Nash - Escultura amb missatge
Malvina Wan - Pintura
Maria Montse Riu
Nelson Zuruaga - Mestre en ceràmica
Nuria Duran - L'art informat
Patricia Correas - Nou expressionisme
Steve Forster - Una vista molt personal
Txus Hidalgo - Fotografia experimental

11:30

DIU
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plaça

Fes la teva contribució

com tots els artistes de Gualba a LA TORRE DELS ARTISTES,
una estructura que representa la solidaritat, la comunitat
i la llibertat d'expressió. Tots poden fer la seva contribució
penjant dibuixos, poemas, lo que volguis. Poc a poc
anirà creixent i s'il·luminirà a la nit.

La
riera

12:00 a 15:00

Jazz amb dj quan
Jam sessió amb Smooth jazz fun
Sessió final

12:00 a 15:00

Presentació del llibre "Serveis
mínims" d'en Fidel Martínez

Contes originals il·lustrats per artistes de
Gualba.

12:00

Sala
gorg
negre

Exposició d'art contemporani

Pintura, escultura, fotografia, ceràmica i
tapisseria.
Artistes tan nacionals com internacionals.
Veure alguns dels estils mès clàssics de
l'art contemporani.

