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Torna la Nit d’Arts a l’Estany de Puigcerdà
La companyia Brodas Bros oferirà un espectacle futurista de hip hop,
dansa i cultura urbana
L’acte, obert a tothom, és aquest dimecres a les 10 de la nit
La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà organitza un any més la Nit
d’Arts, un dels actes més esperats del conjunt d’activitats obertes a tothom
que s’ofereixen dins de la setmana universitària. La cita és aquest
dimecres, 16 de juliol, a partir de les 10 de la nit, a l’Estany de
Puigcerdà.
L’espectacle d’enguany serà a càrrec del grup Brodas Bros i combina
música, dansa i llum en el marc únic del llac i el Parc Schierbeck. L’activitat
no es va poder celebrar l’any passat pel mal temps però enguany tot apunta
que es podrà dur a terme amb normalitat, per la qual cosa des de la
Universitat d’Estiu es convida alumnes, veïns i visitants a sumar-se a la
festa.
La companyia internacional de hip hop, dansa i cultura urbana Brodas Bros
ens oferirà el seu espectacle BR2. Un “espectacle lluminós ambientat
en l’any 2222 en el que la llum del sol ja no arriba al planeta a causa del
canvi climàtic i on els robots BR2 són els encarregats de divertir la
humanitat i nodrir-la amb la seva llum, creada a partir de rajos solars”. Una
llum màgica que provoca riures, salut i felicitat.
Vermut amb Màrius Serra, aquest dijous
Enguany també es recupera el vermut-tertúlia amb un personatge conegut,
que enguany és l’escriptor i enigmista Màrius Serra. Se celebrarà aquest
dijous dia 17, de 13.30 a 14.30h, a la plaça de l’Ajuntament de
Puigcerdà. L’expert lingüístic explicarà el seu procés de creació literari i les
anècdotes de les seves intervencions en els mitjans de comunicació. Per
participar-hi cal inscriure’s prèviament, al preu simbòlic de 3 euros, al web
www.aucer.org o bé a la secretaria de l’AUCer, a les escoles del llac. El
vermut té la col·laboració de la Sandvitxeria Class.
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