El C.C. Convent de Sant Agustí i la Biblioteca Francesca
Bonnemaison us presentem una nova edició del Zero3,
Altaveu d’Accions Culturals, un cicle amb diverses propostes
artístiques i culturals pel barri de Sant Pere, Santa Caterina
i la Ribera.

Del 6 al 23 de juliol
Totes les activitats
són gratuïtes
Cal inscripció prèvia a:
Activitats al C.C. Convent de Sant Agustí
Activitats a la Biblioteca Francesca Bonnemaison:
La correspondència de Margarida Xirgu
Paraula Viva: Poetry Slam
El ball de les cireres

On?

Segueix-nos!

C.C. Convent de Sant Agustí
C/ Comerç, 36
08003 Barcelona
932 565 000

C.C. Convent de Sant Agustí
@ConventAgusti

Biblioteca Francesca
Bonnemaison
C/ Sant Pere Més Baix, 7
08003 Barcelona
932 687 360

Biblioteca Francesca
Bonnemaison
@Bibliotecafrancescabonnemaison

zəro3
Altaveu
d’accions
culturals

Del 6 al 23 de juliol

DIMARTS 6 DE JULIOL

DIJOUS 15 DE JULIOL

La correspondència
de Margarida Xirgu

Flor d’asfalt. Dones compositores en
temps antic… o potser no tant antics

A causa dels seus viatges i del seu exili, l’epistolari de la coneguda actriu, directora i pedagoga teatral permet emprendre
un viatge a través de la seva personalitat i dels esdeveniments
històrics que va viure.
Lectura dramatitzada amb Àngels Bassas i acompanyada de
música de violoncel, a càrrec d’Esther Vila.

Concert de música antiga, amb una petita selecció d’obres de
dones compositores del passat que van aconseguir créixer
dins d’una societat que s’esforçava per silenciar i impossibilitar
el seu desenvolupament.
Alba Asensi: veu i arpa / Dario Tamayo: clave
Alejandro Mateo: violí

Horari: 19h

Horari: 19h

Lloc: Sala Antiga de la Biblioteca Francesca Bonnemaison

Lloc: Sala Noble Convent de Sant Agustí

DIJOUS 8 DE JULIOL

DIJOUS 22 DE JULIOL

Gnawa Collective - Sun&Gravity

Clarence Milton Bekker

Fruit de l'alquímia i la viva expressió de la cultura gnawa i sufí
en diàleg amb un jazz magnetitzant i hipnòtic, neix aquest
quartet que ens endinsarà en un viatge en el temps per les
arrels dels pobles que travessaren el Sàhara Occidental fa
700 anys.

Clarence Milton Bekker és d’aquells cantants que amb un parell de bons acords, una veu amb personalitat i una bona història per explicar, ens arriben a l'ànima en un parell de segons.
Amb el seu directe, oblidaràs aquesta nostàlgia de Marvin Gay
que tots portem a dins i tornaràs a il·lusionar-te amb el soul,
com si fos la primera vegada.

Horari: 20h
Lloc: Claustre del Centre Cívic Convent de Sant Agustí

DIMECRES 14 DE JULIOL

Paraula Viva:
Poetry Slam amb Olza Olzeta,
Salva Soler, Isa García i Dani Orviz
Quatre dels millors slammers de l’escena actual ens mostraran els seus poemes i demostraran perquè han aconseguit ser
coneguts i admirats, tant a nivell nacional com internacional.
Vine i viu un recital dinàmic i original, on les possibilitats són
portades a l'extrem i es posen en joc totes les variables físiques de l'artista.
Al final de l’acte hi haurà micro obert.

Horari: 19h
Lloc: Sala Antiga Biblioteca Francesca Bonnemaison

Horari: 20h
Lloc: Claustre Convent de Sant Agustí

DIVENDRES 23 DE JULIOL

El Ball de les Cireres, de Patricia
Hastewell Puig a partir de l’obra de
Montserrat Roig
Homenatge a l'obra de Montserrat Roig i a la dansa, en el que
dues ballarines escenificaran el món novel·lístic de l'escriptora
feminista i antifranquista, recalcant valors pilars de les seves
obres com la democràcia i la llibertat. El ball de les cireres
s'inspira principalment, de la trilogia de Montserrat Roig, que
inclou Ramona, Adéu, El temps de les cireres i L'hora violeta.

Horari: 19h
Lloc: Sala Antiga Biblioteca Francesca Bonnemaison

