Intèrprets: Laia Prieto i Núria Sbert.

Dissabte 9 de març en el CASAL DE
CULTURA S’ESCORXADOR.
Autoria i direcció: Vicka Duran

Sessions de microteatre.

BATWOMAN

A les 21:10 h.

Dues activistes. Una, amb molt de pels.
Xocolata, sofà i manta. Batman, Clara
Campoamor i Victoria Kent.

DURADA : 20 minuts.
Intèrprets: Laia Prieto i Núria Sbert.

A les 21:30 h.

EFECTE FOEHN

ACTIVITATS
DIA INTERNACIONAL

DE LA DONA
( Dia 8 de març)

Autoria i direcció: Vicka Duran

DURADA : 20 minuts.
Autora: Christina Gavel.

Aquest
vent
transforma
les
persones… Es diu “l'efecte Foehn”.
Diuen que provoca insomni, baralles,
ansietat, assassinats, suïcidis…. A
Espanya es poden sentir els seus
efectes a diversos als Pirineus, a la
Sierra de Gredos i a les Canàries…
Direcció: Christina Gavel i Biel Jordà

ESPECTACLE PER A MAJORS DE 16 ANYS.

Activitats del mes de MARÇ de 2019

VILAFRANCA DE BONANY

Dijous 7 de març a les 20:00 h
a la Biblioteca Municipal.

Presentació del llibre
“ PIONERES. DONES QUE HAN
OBERT NOUS CAMINS”.
A càrrec de Francisca Pilar Caldentey
Quetglas i Laura Herrezuela.
La publicació recull biografies i
contribucions de dones notables al
llarg de la història i aporta
activitats
per
a
les
aules
d'educació
secundària
o
batxillerat.
Col-lecció TREBALLS FEMI ISTES.
EDITAT PER LA UIB.

Divendres 8 de març a les 18:30 h
a la Biblioteca Municipal.

Sessió de contacontes.
“ LES CONTADORES”.
A càrrec de Francesca Vadell.
Activitat per infants a partir
de 5 anys, per donar a conèixer
les principals autores de la
Història de la Literatura.
A partir dels llibres

PREU ENTRADA per UN dels espectacles : 3 €
PREU ENTRADA per als DOS espectacles : 5 €
Venda d’entrades anticipades a les oficines de l’Ajuntament fins el
divendres 8 de març a les 14 :00 h.
Venda d’entrades el mateix dia 9 de març a partir de les 20:15 h al
CASAL DE CULTURA DE S’ESCORXADOR.
Reserves per telèfon : 971 83 20 72

Dilluns 11 de març a les 18:30 h
a la Biblioteca Municipal.

Sessió de contacontes.
“DONAm la volta al conte”.
Sessió de contes en què els estereotips
de gènere queden girats de volta i mitja!
“Això era i no era una nina amb una força
que tenia atemorits els llops…(Ens ajudes?)

Divendres 15 de març a les 20:30 h
a la Biblioteca Municipal.

CINEFÒRUM.
Projecció prèvia de “ THELMA
debat a partir de la pel-lícula.

& LOUISE ” i

Thelma
i
Louise (títol
original
en
anglès: Thelma & Louise) és una pel- lícula
dirigida per Ridley Scott.
Protagonitzada pel duet d’actrius Geena
Davis (Thelma)
i SusanSarandon (Louise)
explica com una excursió de cap de setmana
de dues dones es transforma en una clam
reivindicatiu del feminisme.

Ho organitza i coordina :

“Petita&gran” i

“Contes de bona nit
per a nines rebels”.
www.ajvilafrancadebonany.net

Activitats del 8 i 9 de març
amb el suport de :

