Programació estiu 2017
Les Biblioteques Municipals fan una aposta per ampliar l' oferta lúdica i cultural
de les tardes d’estiu a tota la ciutat amb una programació d’interès per a tot
tipus de públic:

•

Cicle Biblioteques amb DO

Els dilluns de juliol, a les 8 del vespre: Jardins Biblioteca Central Xavier
Amorós.
una aposta d’èxit que promovem per 4t any consecutiu dins l’oferta de festivals
d’estiu de l’ajuntament de Reus en col·laboració amb la DO Catalunya.
Programació adjunta en annex. Enguany amb activitats complementàries per a
públic familiar i per als amants dels clubs de lectura.

•

Biblioteca chill out amb els nostres músics

Els dilluns d’agost, a 2/4 de 7 del vespre: Pati Biblioteca Pere Anguera
Llibres, música i un convidat especial, músics locals amb recents creacions,
amb qui fer una estona de tertúlia i música.
Dilluns 7 d'agost: Marc Cortadelles
CAMINANDO és un viatge musical que va del jazz manouche al bluesrock passant pel funk, reggae, bossanova, pop... És el primer disc d'estudi del
cantautor Marc Cortadelles gravat el 2016 a Reus amb músics de luxe
i compost a Hendaia amb la inspiració del riu Bidasoa.

Dilluns 21 d'agost: Marta Garcia
Marta d'Ivori
Dels 90 i amant de les arts.
Influenciada per tot el que m’envolta, autodidacta i sensible a tot allò que surt de
l’ànima.
Vaig decidir que la música seria el camí, intimista (però no tancat), per explicar
històries i fabricar endorfines. M’agrada compartir-ho i solapar les persones dins de
l’atmosfera que neix a l’escenari.

Dilluns 28 d'agost: Lluís Capdevila
Diàspora. "Concert de jazz a càrrec del pianista Lluís Capdevila, presentant el seu
àlbum de debut Diàspora. La música està inspirada en les vivències que el prioratí
afincat a Reus ha tingut a la ciutat de Nova York durant 9 anys.

•

“Visca la revolució!”. Joc de lectura de l’estiu 2017

-Per a públic infantil i familiar, durant totes les hores d'obertura a totes les
biblioteques
-Per a grups concertats: divendres de juliol i agost a les 10 del matí a la
Biblioteca Central Xavier Amorós i a la Biblioteca Pere Anguera
-Club d'estiu per a lectors i lectores fins a 13 anys: els dimecres de juliol i agost
a 2/4 de 7 a la Biblioteca Central Xavier Amorós i els dijous de juliol i agost a
2/4 de 7 a la Biblioteca Pere Anguera
-Per a públic juvenil i adult: participa a la recerca dels llibres revolucionats que
han fugit de les biblioteques i es troben escampats en diferents indrets de la
ciutat.

Els Llibres han
declarat la revolució.
Volem ser llegits!
Descripció
Diferents llibres de les nostres biblioteques
han decidit proclamar i escampar la revolució
per la ciutat de Reus. Al crit de «Volem ser
llegits!», els revolucionaris de paper han
decidit amagar-se per diversos llocs
emblemàtics de la geografia reusenca,
esperant ser trobats per lectors afamats
d'històries. Un seguit de llibres amb
personatges que decideixen revolucionar-se.
Hi trobareu revolucions minúscules i íntimes,
però també algunes de majúscules i
col·lectives. Totes trenquen una llança a favor
dels canvis i de les millores de tot allò que ens
envolta.
A partir dels codis QR localitzeu els llocs on
s'han amagat. Amb el carnet de la biblioteca
podreu prestar aquests llibres als diferents
indrets, llegiu-los i retorneu-los a alguna de les
biblioteques. On trobeu els llibres us
segellaran aquest salconduit, qui més llibres
es llegeixi i trobi guanyarà el premi final.

•

“A la Biblioteca fem salut amb el Dr. Frias”

Dimarts de juliol i agost a 2/4 de 7 del vespre a la Biblioteca Pere Anguera:
llibres i salut a càrrec de Còdol Educació.

