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Dissabte 26 i diumenge 27 de novembre

15ena Mostra de Formatges
Artesans de Catalunya
Podràs tastar tota classe de formatges de llet
de vaca, cabra i ovella amb la garantia de
que la seva el.laboració ha seguit
un procés totalment artesanal.
Horari:
De 10 del matí fins a les 9 del vespre
a la Plaça Major

– Presentació del llibre “Formatges, els 50 millors de Catalunya” –
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Dissabte a les 5 de la tarda
“EL VERÍ DEL TEATRE” / intriga
Companyia: H6 Teatre

Dissabte a les 9 del vespre
“DINER NEGRE” / comèdia
Companyia: Teatre Centre dʼArbúcies
Diumenge a les 4 de la tarda
“EXTEMPORANI” / clown-humor
Companyia: La Calamiclown

Diumenge a les 7 de la tarda
“LA VISITA DE LʼINSPECTOR” / suspens
Companyia: Safareig Teatre de Salt

Organitza:
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Col•labora:

Associació de
Ramaders i
Elaboradors de
Formatge Artesà

2
Entrades:
Reserves al tel. 972 56 00 07

Es podran recollir el mateix dia entre 1 i 1/2 hora abans
de cada actuació, en cas de no fer-ho en el termini estipulat
es posaran a la venda. Al moment de recollir-les es pagaran.

ACTES GRATUÏTS

Dissabte a les 12 del migdia
“La naturalesa i el seu tremolor”. Per a nens a partir de
8 anys i pares. Companyia: Societat Doctor Alonso.
Aforament màxim de 30 persones.

COPRODUCCIÓ Grec 2013 Festival de Barcelona, Moare Danza i Societat Doctor
Alonso AMB EL SUPORT DE: Govern Basc, La Casa Encendida, Bulegoa z/b, Generalitat de Catalunya, iInstitut Ramón Llull i INAEM

Diumenge a 2/4 dʼ1 del migdia
“ImproFreek” / improvització teatral
Companyia: Els Malinterpretats (Bàscara)

