
CENTRE CULTURAL ALBAREDA
Polinèsies 
XARIM ARESTÉ 
Mil illes en només deu cançons. Un arxipèlag on les onades 
de les melodies acaronen les paraules. I l’exuberància de 
les partitures amanyaga unes lletres plenes de poesia. 
Divendres 5 d’octubre, a les 20 h

Janis: Little Girl Blue 
DOCUMENTAL MUSICAL
“No t’imagines que difícil és ser jo”, va deixar escrit 
Janis Joplin en una carta a la seva mare. Voleu saber 
per què mai no es va acabar de trobar?
Dijous 11 d’octubre, a les 19.30 h

Petits prínceps 
MUMUSIC CIRCUS
No cal que passi res perquè succeeixin moltes coses. 
Tampoc cal córrer. Ni aclaparar. Només construir regnes 
de tendresa per a Petits prínceps amb ganes de joc.
Dissabte 20 d’octubre, a les 17.30 h
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Entrada gratuïta
Més informació i reserva prèvia a: www.districtecultural.barcelona

#BcnDCultural

CENTRE CULTURAL ALBAREDA Carrer d’Albareda, 22

Festa de balls per salvar el món
LA GENERACIÓ FELIÇ
Si l’aleteig d’una papallona a Pequín pot desencadenar 
una tempesta a Nova York, imagineu què pot passar 
si tot un planeta es posa a ballar. Provem? 
Divendres 26 d’octubre, a les 20 h

Lucha libre 
FLAMINGO TOURS
Rock, soul, surf i rockabilly amanits amb una mica de xili. 
Així és la música que han cuinat els Flamingo Tours 
a Lucha libre, un viatge cap a la frontera mexicana
Divendres 9 de novembre, a les 20 h

Tokyo Idols 
DOCUMENTAL MUSICAL
No saben cantar. No ballen gaire bé. No són guapes. 
Ni tampoc perfectes. Però són Idols per a milers de japonesos. 
Se les coneix com les noves geishes.
Dijous 22 de novembre, a les 19.30 h

30 elefants sota un paraigua 
LA PETITA MALUMALUGA
Per què 30 elefants s’aixopluguen sota un paraigua? 
Deu ser que plou confeti? Es busquen exploradors, 
menuts però valents, per descobrir-ho.
Dissabte 24 de novembre, a les 17 h i a les 18 h

Joe Strummer. The Future Is Unwritten
DOCUMENTAL MUSICAL
Àcrata i punk, líder de The Clash, autor d’himnes com 
White Riot o London Calling… Però no tot és com sembla 
en Joe Strummer. O millor direm John Mellor? 
Dijous 20 de desembre, a les 19.30 h

Notes & Films 
ENSEMBLE UNA COSA RARA
Cinema-concert? O concert amb pel·lícula? Trieu 
el nom que vulgueu, però Notes & Films promet diversió 
tant per als ulls com per a les orelles.
Dissabte 22 de desembre, a les 17.30 h
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