Divendres 22 a les 22 h

L’associació de Performers, Artistes i Poetes Associats

PROGRAMACIÓ JULIOL 2012
Tots els dimecres a les 20.30 h
Cine Fòrum: CINE+COPES
Altre manera de veure cinema
(Gratix)

Dijous 5 a les 21 h

TOPADES AMB LA
POLIPOESIA
Convidats especials:

Giuliano Zosi
des de Italia i

Historietes
Exemplars
“Menjam” (Amb Judit Ortiz
veu i Laia Centellas piano)
Amb la participació de:
Xavier Sabater, Paolo
Colleoni, Ramón Pereira,
Víctor Lagounda i Ezequiel
Abel (Gratix)
Divendres 6 a les 20 h

PITU ALCOBER
Inauguració de l’exposició de
pintura i art objectual
Divendres 6 a les 22 h

PAULA SENDIM
Cantautora
(3 € contribució a l’artista)

Dissabte 7 a les 22 h

DJ RUSTIK
Musica d’arreu del món
(3 € contribució a l’artista)

5è FESTIVAL
DE BCN DE
CANTAUTORS
INDEPENDENTS
Presentat per PRUDENCI
BATALLA
(Gratix)
Dijous 26 a les 20 h
6a Sessió Oberta de

REALITATS
ANÒMALES

Diumenge 8 a les 18 h
Presentació del llibre

A càrrec de Juán Nicho
(Gratix)

HISTÒRIES
VEÏNALS

Divendres 27 a les 22 h

Obra col•lectiva de diversos
autors sobre el mon veinal
(Gratix)
Dijous 12 a les 21 h

QUINTÍN VALIENTE
“Si te cuento breve dos
veces cuento”
Un original show de
contacontes
(3 € contribució a l’artista)
Dissabte 14 a les 22 h

MUSICIENS
DE PARIS
Jazz des de la capital
francesa amb: Ophelia
Cazes veu, Florian Robin
guitarra, i Raphael Ardí baix
(3 € contribució a l’artista)

KABARET OBERT
Polipoesia, poesia i
performance… Últim
divendres de cada mes
(Gratix)

AVIS IMPORTANT
La seu social d’aquesta associació
tancarà per vacances tot el mes d’agost fins al 6 de setembre inclòs.

AVISO IMPORTANTE
La sede social de esta asociación
cerrará por vacaciones todo el mes
de agosto hasta el 6 de septiembre
incluido.

CONVOCATORIA
Nuestra asociación tiene un fanzine por
internet relacionado con la contracultura
y la contrainformación de Barcelona.
Necesitamos redactores. ¿Os animáis a
colaborar? Podéis asistir a una reunión
informativa el próximo domingo 15 de
junio a las 18.30 h en nuestra sede de
la C/ Tapioles, 12 bajos.

www.barcelonaattractions.com
Associat a La PAPA i col•labora
en la difusió de l'art, la música i la
poesia independent i d'avantguarda
per només 5 € a l'any.

Dissabte 28 a les 22 h

CLAUDIO
VILLALOBOS
La poesia i la màgia llatinoamericana en la veu i la
guitarra de aquest cantautor
(3 € contribució a l’artista)
Carrer Tapioles, 12 baix – 08004 Barcelona (Poble Sec)
Horaris: dimecres a dijous i diumenges de 19 h a 23.45
divendres i dissabte de 19 h a 01.45 h
<M>: Paral·lel (L2 - L3) / Poble Sec (L3) – Bus: 20 - 24 - 57 - 64 - 157 - N0 - N6
www.lapapa.org – www.cyberpoem.com – www.barcelonaattractions.com
www.lapapa.blip.tv – www.multimedialapapa.blogspot.com
www.facebook.com/group.php?gid=66039704433
lapapa.org@gmail.com – 93 329 37 60

