Àmbit de Badalona Transformadora
Comunicació i Imatge

Nota de premsa

Aquest dissabte se celebra Connect’Art 2017, la 5a
Fira de joves creadors de Badalona
La Fira a la plaça de Pompeu Fabra acull 28 carpes amb
projectes creatius de fotografia, escultura, joieria, bijuteria i
altres disciplines artístiques
L’Ajuntament de Badalona, a través del Departament de Joventut, ha
organitzat per al pròxim dissabte, 2 de desembre, de 10 a 20 hores, a la
plaça de Pompeu Fabra la 5a Fira de joves creadors de Badalona,
Connect’Art 2017.
La Fira de joves creadors té com a objectiu facilitar als joves l’oportunitat de
poder donar a conèixer, exposar i promocionar els seus projectes i les seves
obres. Es reforça així la visibilitat i la viabilitat de projectes emprenedors en
l’àmbit artístic, així com donar-los a conèixer als veïns i veïnes de Badalona.
Per tal de donar-li un valor afegit a la Fira, hi haurà un espai de creació
dedicat a tallers i s’oferiran diverses intervencions que representin processos
de creació que cercaran la participació activa del públic assistent, potenciant
la realització d’una fira interactiva que estigui en constant moviment.
La fira també ha posat l’accent al voltant de les arts en viu amb la participació
activa de diferents propostes del sector entre les quals destaquen una
intervenció mural, a càrrec de l’artista Mohamed Lghacham i els Brodas Bros,
amb el seu espectacle Solo 2.
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També tindran cabuda aquelles intervencions de caràcter audiovisual en un
espai de cinema dedicat a projeccions dels festivals Filmets i Barcelona
Visual Sound, així com a una intervenció de l’EASD Pau Gargallo, que
consistirà en un taller participatiu d’estampació de segells i una exposició de
les obres de l’alumnat, oberta per a tota la família.
Programació de la Fira
10 hores
• Taller de ceràmica amb torn i motlles, a càrrec de l’EASD Pau Gargallo
• Exposició de les obres dels i les alumnes de l’EASD Pau Gargallo (tot
el dia)
• Mostra d’impremta en 3D, a càrrec de BDN Lab (tot el dia)
• Pintura mural, a càrrec de Mohamed Lghacham (tot el dia)
• Re_Connecta’t – Creació participativa amb pintures, dinamitzada per
Natalia Rull de Fer Espai (tot el dia)
11 hores
• Espectacle de percussió-batukada, a càrrec de X-Kajones
• Fes la teva pròpia bufanda, taller de ganxet a càrrec de Lalanalú (2 h)
• Taller de segells per estampació, a càrrec de l’EASD Pau Gargallo (2
h)
12 hores. Mostra de dansa de Badalona, a càrrec de les escoles:
• Ballet Silvia Pallisera I Carmina Burana i Contrapunt
• Moviment 2 I Ayo i If I’m lucky
• Tempo I Eterno retorno, Lottus flower i Sinner Man
• Ritmes I Duo de dansa contemporània
• Dansa Stil I Bucle, Ballem i Ya estoy aquí

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa
08911 Badalona
T. 93 483 26 30  F. 93 483 26 15
departament_comunicacio@badalona.cat

Àmbit de Badalona Transformadora
Comunicació i Imatge

• Escuela Tribu Urbana Center I Mashup de dansa urbana
17 hores
• Taller de galetes decorades, a càrrec de La Galeteria de Tastery (2 h)
• Taller d’estampació tèxtil, a càrrec de 2nd Funniest Thing (2 h)
• Selecció de curtmetratges guanyadors del Visual Sound 2017
17.45 hores Selecció de curtmetratges del Festival Filmets
18.45 hores

Microteatre, amb Apagueu els mòbils, NINIS, i Hey soul

sister
19.00 hores Espectacle d’acrobàcia i música en viu, a càrrec de la
Cia.Cuncurulla
19.30 hores Espectacle Solo 2, a càrrec de Brodas Bros
Cal tenir present també l’Espai gastronòmic, a càrrec de: 4 Pedres i La
Raphaela que funcionarà durant tot el dia.

Badalona, 29 de novembre de 2017
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