Agenda

Maig 2014

L’ALTRA PEDRERA
Dissabtes 24, 30 de maig i 7 de juny del 2014
Hora: 12:15h
Lloc : La Pedrera
Preu: 12€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Accés: Carrer Provença 261-265
Durada de la visita: 1 h 30 minuts
Visita recomanada a partir de 12 anys

DESCOMPTE
Preu únic
MÉS INFORMACIÓ
L'altra Pedrera
Compra d'entrades
Nova visita a La Pedrera!
Veniu a visitar L’altra Pedrera, la que poca gent coneix. Us proposem una visita especial, àmplia
i plena d’anècdotes durant la qual descobrirem espais que pocs han tingut el privilegi de veure
fins al moment i coneixerem tots els canvis que han anat transformant l’edifici durant aquests
anys.
Sabíeu que La Pedrera albergava un garatge subterrani? Que la pujada als habitatges es feia
amb ascensor? O què hi va passar durant la Guerra Civil? Trobareu les respostes a totes
aquestes preguntes, i a d’altres, durant la visita a L’altra Pedrera.
Us hi esperem a partir del 8 de març!
Visita guiada en català. Entrades ja disponibles al web de La Pedrera.

EXPOSICIÓ “COLITA. PERQUÈ SÍ!”
De l’11 de març del 2014 al 13 de juliol de 2014
Sala d’exposicions La Pedrera
Passeig de Gràcia, 92. Barcelona
De dilluns a diumenge, de 10 a 20h. Últim accés, a les 19.30 h
Preu: 3€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Entrada reduïda: 2 € (nens de 7 a 12 anys, estudiants i persones amb discapacitat). Entrada
gratuïta: menors de 7 anys i membres d’associacions professionals de crítics d’art i museòlegs.
MÉS INFORMACIÓ
Compra d´entrades

Exposició dedicada a una de les artistes més destacades de la fotografia catalana
contemporània.
Isabel Steva, Colita, (Barcelona, 1940) és un dels noms més destacats de la fotografia catalana
contemporània. L’exposició «Colita. Perquè sí!», comissariada per Laura Terré, presenta un
ampli recorregut per la seva trajectòria gràfica, lligant, més enllà de les seves facetes més
conegudes de la fotografia documental i retratista, tot el seu univers (amics, plaers, idees, espais
estimats,…) a través de la seva mirada carregada d’intenció i humor.

VEUS PEDRERA ENDINS. CONCERTS AMB DEUDEVEU

Dies 23, 30 de maig i 6 de juny del 2014
Hora: 21:30h
Lloc: La Pedrera
Preu: 22€ (concert + consumició)

Concerts amb DeuDeVeu a la Casa Milà.

MÉS INFORMACIÓ
Compra d'entrades La Pedrera
Web La Pedrera
Web DeuDeVeu
Descobreix un apartament de Gaudí i emociona’t alhora amb un concert a capella de DeuDeVeu!
Veus Pedrera Endins és una proposta de concert diferent, una unió harmònica de música vocal
i arquitectura, un passeig vibrant que entrellaça sonoritats corals i un dels espais més
desconeguts de La Pedrera.
DeuDeVeu, guanyadors del programa Oh Happy Day de TV3, és un grup vocal de catorze actorscantants que, sota la direcció musical de Gerard Ibáñez, ofereix un repertori ben variat: des de
gospel, pop-rock i teatre musical a música tradicional catalana o clàssica.
En aquesta ocasió, amb la direcció escènica de Daniel Anglès, cantaran i ens descobriran al
mateix temps l’interior d’un pis de La Pedrera, on també hi prendrem un refresc!
Concerts:
Divendres 16, 23 i 30 de maig, a les 21.30h
Divendres 6 i 13 de juny, a les 21.30h

INDIANA STONES: EXPLOREM!
Dissabte 24 de maig del 2014
Hora: 10:00h
Lloc : La Pedrera
Preu: 8,50€ nens i nenes ; 8,50€ adults
INFORMACIÓ D’INTERÈS
Més informació i reserves al 93.484.51.64 o reserves@lapedrera.com Els nens han d'anar
acompanyats d'un adult. Imprescindible prèvia reserva.

DESCOMPTE
Gratuït pels nens i nenes del Club Súper3
Converteix-te en Indiana Stones per observar la natura que es respira a tots els espais de La
Pedrera explorant cada un dels seus racons. Edat recomanada: de 5 a 12 anys.

III FESTA PALLASSO! MEMORIAL JOAN BUSQUETS

Diumenge 25 de maig del 2014
Hora: d’11:00 a 19:00h
Lloc: La Pedrera
Preu: 9€
MÉS INFORMACIÓ
Compra d'entrades La Pedrera
Web La Pedrera

Tot un dia dedicat a l’art de ser pallasso durant el qual les famílies trobaran, en diferents espais
de La Pedrera, un seguit d’activitats educatives i divertides entorn del món dels pallassos a través
d’espectacles, tallers, jocs, cinema i molt més! Teatre Mòbil, Teia Moner, Xicana, La Industrial
Teatrera, Viu i riu, Toni Ortiz i molts d’altres ens acompanyaran al llarg de tot el dia.
La Festa Pallasso! compta amb la col·laboració d’Òscar Rodríguez, company de Joan Busquets
a La Puça, a qui es dedica aquest homenatge en el quart aniversari de la seva mort. Es tracta
d’una iniciativa que ja està en la seva tercera edició i que converteix La Pedrera en un punt de
trobada anual per als entusiastes dels pallassos.
Programació de la III Festa Pallasso!:
- Espectacles i animació (d’11 a 19h en hores concretes)
- Jocs i tallers de circ (d’11 a 19h)
- Activitats creatives (d’11 a 19h)
- Cinema i lectura (d’11 a 19h)
* Activitats accessibles (excepte les realitzades a l’Entresòl).

MASTERCLASS DOCSBARCELONA A LA PEDRERA

Dies 30 i 31 de maig del 2014
Hora: Divendres 30 a les 18:00h i dissabte 31 a les 12:00h
Lloc: La Pedrera
Preu: Gratuït
Des de l’inici de la relació entre la Fundació Catalunya-La Pedrera i DocsBarcelona s’ha apostat
per la difusió i el debat obert a professionals, estudiants i públic en general, per parlar del procés
de creació alhora que del documental com a eina imprescindible per entendre la realitat que ens
envolta. Les classes magistrals que es duran a terme a La Pedrera conviden a reflexionar entorn
del gènere documental.
Divendres 30 de maig a les 18h
El documental, una eina per canviar el món
Els directors de Return to Homs, Ai Weiwei – The Fake Case, Ciutat Morta i Everyday
Rebellion ens parlen sobre la seva experiència filmant moviments ciutadans de reivindicació.
Dissabte 31 de maig a les 12h
7 plans 7: Per què no m’interessa el documental?
Per Albert Serra. El director català premiat als festivals de tot el món per les seves pel•lícules
transgressores, ens explicarà en 7 seqüències per què no l’atrau el documental com a gènere.

TALLER: LA PEDRERA FA 100 ANYS!
Dissabte 31 de maig del 2014
Hora: 10:00h
Lloc : La Pedrera
Preu: 8,50€ nens i nenes ; 8,50€ adults

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 93.484.51.64 o reserves@lapedrera.com. Els nens han
d'anar acompanyats d'un adult. Imprescindible prèvia reserva.

DESCOMPTE
Gratuït pels nens i nenes del Club Súper3
A través de jocs, representacions i indumentària de l’època, coneixerem els grups socials que
passejaven per la Barcelona del 1900: els burgesos, els artistes, els menestrals i els obrers i
comprendrem com eren les relacions que s’establien entre les diferents classes socials.
Edat recomanada: de 7 a 12 anys.

TALLER: INDIANA STONES, EXPLOREM!
Dissabte 7 de juny del 2014
Hora: 10:00h
Lloc : La Pedrera
Preu: 8,50€ nens i nenes ; 8,50€ adults

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 93.484.51.64 o reserves@lapedrera.com. Els nens han
d'anar acompanyats d'un adult. Imprescindible prèvia reserva.

DESCOMPTE
Gratuït pels nens i nenes del Club Súper3

Us convertireu en exploradors temeraris com l’Indiana Jones i descobrireu tots els racons
de La Pedrera a través d’activitats pels diversos espais de l’edifici. Amb aquesta visita
dinamitzada veureu de manera molt divertida i amena l’edifici de l’Antoni Gaudí. Us hi
esperem, exploradors!
Edat recomanada: de 5 a 13 anys

Més informació:
Premsa Fundació Catalunya – La Pedrera
www.lapedrera.com
Telèfon: 93 214 25 39
premsa@fcatalunyalapedrera.com

