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Recta final del cicle 'Bandes als ateneus'
El cicle ha durat tota la tardor i ara, a final de novembre
i començament de desembre, encara la recta final de
concerts. El 26 de novembre la Banda de Música del
Col·legi Pare Manyanet actua a Sants Teatre del
Centre i el 2 de desembre, serà el torn de la Banda de
la Societat Musical del País Valencià a Barcelona ‘la
Valenciana’. El darrer concert serà el 10 de desembre
al teatre dels Lluïsos d’Horta a càrrec de la Banda
Simfònica de les Roquetes – Nou Barris.
Llegir més

Sabies que...

Hi ha hagut canvis en la programació de la festa major del Clot?
La festa major del Clot- Camp de l’Arpa, que enguany fa quaranta anys, ha canviat el dia
de la tradicional festa del foc. Aquest acte que organitzen els diables del Clot finalment
es farà diumenge al vespre. Consulta la programació per estar al dia dels canvis d'última
hora!
Llegir més

S'ha obert la crida per a
participar en la Cavalcada de

El ‘room escape’ més gran
d'Europa inaugura el Dau, el
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Reis 2018 de Barcelona
L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert
el període d’inscripció per a participar com
a voluntari en l’organització de la
Cavalcada de Reis que es farà a la ciutat
el 5 de gener. Tots els més grans de 8
anys s’hi poden inscriure fins al 26 de
novembre a través d’aquest formulari.
Llegir més

festival del joc de Barcelona
Ja fa sis anys que cada mes de novembre
la Fabra i Coats de Sant Andreu es
converteix en la capital barcelonina del
joc, gràcies al festival Dau. Enguany es
farà del 17 al 26 de novembre i a més de
la Fabra i Coats també es podrà jugar en
més espais del barri, com ara el SAT!
Teatre i el Canòdrom.
Llegir més

Penúltima Festa Catalana de
la temporada
Dissabte, 11 de novembre, l’avinguda de
la Catedral es convertirà en una festa
major en miniatura per mostrar a tothom,
turistes i gent del país, la riquesa i la
vitalitat de la cultura popular i tradicional
catalana.

Les diades castelleres de les
colles de Barcelona d’aquest
cap de setmana: 11 i 12 de
novembre
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més

Llegir més
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