gestiona:

93 368 10 04
espaijove@lafontana.org
www.lafontana.org
V17 / 22 / 24 / 27 / D40 / 92 / 114 / N4

Fontana

Gràcia

c/ Gran de Gràcia 190-192

2018

FEBR

ER

agenda
LA FONTANA ÉS

visualsound,

UN CIRC!

2 MINUTS EN 1 DIA!

Fins el 8 de març.
Podries fer un
curtmetratge en 24
hores? El concurs del
festival audiovisual
jove de Barcelona
té les inscripcions
obertes! Apunta-t’hi!

Divendres 9 de febrer
de 18h a 20:30h.
Vine per carnaval amb
la teva disfressa a buscar
personatges del circ i et
maquillarem del que
vulguis!
organitza: EJLF i ATE
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joves.bcn.cat/visualsound

INSCRIPCIONS
A LA RUA DE
CARNAVAL DE LA
VILA DE GRÀCIA!

festival brot,
convocatòria
oberta!

Fins l’1 de març.
El concurs de bandes
novelles et crida! Si
tens menys de 18
anys, apunta’t a la
categoria Embrió i a
la del Brot si arribes
als 25! Tot a punt?

Fins el 8 de febrer.
Si tens una disfressa
o una comparsa pensada... posa-la a punt
i desfila per Gràcia!
Apunta’t a la rua al PIJ
en horari d’obertura.

lameva.barcelona.cat/festivalbrot.org

www.elpuntdegracia.org
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IDENTITATS

1

Allò mai dit al cinema
de ciència ficció

Divendres 2 a les 18h.

Mostra de les obres de l’alumnat de
batxillerat artístic de l’institut.

Dijous 1 a les 19h.

Vine a donar gaaaaaas!!

Alumnes de l’Escola Pia i el
Punt JIP de l’Eixample

Xerrada El horror sin nombre sobre la
pel·lícula La Cosa de John Carpenter.

Gratis! | Ass. Tacte BCN
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ENGRESCA’T 2018

el cv i la carta:
prepara la millor presentació

Dissabte 3 a les 21h.
10a edició del concurs de bandes i DJ’s
emergents per tocar a la Telecogresca.

Gratis! | Associació Cultural
Telecogresca

fontana’s rock!
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84

Dijous 8 a les 18h.
El CV i la carta són la clau que obra la
porta al món laboral. Caldrà currar-s’ho!

Gratis! | BCNActiva i PIJ Gràcia

torneig de dards

2

Ps4 GT Sport

De l’1 al 15 de febrer.

Gratis! | #FontanaFridays
EJLF

Taquilla inversa | Club Cronopios
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LA FONTANA ÉS
UN CIRC!

Diumenge 9 a les 18h
Vine amb disfressa a buscar personatges del circ i et maquillarem!

RIOT WRESTLING

17

Divendres 16 a les 18h.

Dissabte 17 a les 18:30h.

Les rockeres de La Fontana surten dels
bucs i pugen a l’escenari: Chromed
Moons, Bean Baggers i Krimson Pipers!

“3,2,1...”, el rellotge, l’assassí... hi ha
moltes maneres de jugar a dards!

Una edició més del wrestling més

Gratis! | #FontanaFridays
EJLF

Gratis! | Ass. Juvenil Super
Wrestling Alliance-Riot Wrestling

MICRO OBERT DE RAP
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boig de Barcelona... tot a punt?

CONCERT CONTRA
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PICXBCN

10

Del 10 al 28 de febrer

Divendres 16 a les 22h.

Gratis! | EJLF

2

Divendres 2 a les 20h.
Slam d’improvisació entre poetes, poeteses, actors, actrius, clowns, escriptores i
performers.

Gratis! | EJLF + ATE
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LITERARY COMBAT

Exposició de fotografia urbana.
Inspira’t, posa títol a les fotografies i
guanya una dessuadora!

EJLF

ànimes

Elena Vivas retrata a l’oli les expressions i sensibilitats tant d’humans com
d’animals.

EJLF

dona-foc, la dona
que es crema
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Divendres 23 a les 18h.

EL RACISME

Després del RAP4ALL no s’apaga la
veu i arriba el micro obert! Apunta’t a
espaijove@lafontana.org

Dissabte 24 a les 22h.

Dilluns 26 de febrer a les 19h.

Gratis! | EJLF

Rude Pride, Revenja i un tercer grup
posaran la música antifeixista!

Recital poètic teatralitzat de poetesses
contemporànies. Les Fugitives.

5€ | El Polvorí

Taquilla inversa! | EJLF

la programació pot ca
nviar al llarg del me
s!
trobaràs la informac
ió definitiva al web:

www.lafontana.org
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Del 19 de febrer al 4 de març.

