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Matinals  
al CanÒDROM

Del 21 d’octubre a l’11 de novembre tindrem en el Parc 
de Recerca Creativa del Canòdrom i en les seves gra-
des quatre matins de dissabte amb diverses activitats 
que apleguen música, dansa, poesia, performance, 
intervencions artístiques i tecnologia amb la partici-
pació del públic.

Cada matí estarà dedicat a un tema principal: Ciència 
i Tecnologia (21/10), Esports Alternatius (28/10), Cul-
tura Popular (04/11) i Jocs de Taula (11/11).

Les activitats han estat creades per Coterrats, que 
busca una divertida mescla entre llenguatges cultu-
rals, reunint artistes i públic en dinàmiques col·lecti-
ves de co-creació ciutadana. Districte de
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       Matinals
Taller Canòdrom  
Co-Orquestrat

El canòdrom és un edifici 
emblemàtic, així com el seu 
paisatge sonor. La proposta 
d’aquest taller és gravar aquest 
“paisatge” amb la participació 
del públic i fer una co-creació 
musical. 

Etapes del Taller: introduc-
ció sonora de treballs previs. 
Presentació i orientació per el 
taller. Captació de material so-
nor. Elaboració de les mostres 
sonores i preparació per la seva 
integració en el Dhang-Digital 
Hand Drum. Concert final del 
taller i jam session.

INScrIpcIoNS grATuïTeS 

Màxim 12 persones: hola@coterrats.com 

Realitat Virtual 
Experiència de realitat virtual 
desenvolupada per VRandBu-
siness on es pot interactuar i 
moure’s per un espai tridimen-
sional.

El parc del canòdrom es 
transformarà en una gran 
llotja esportiva i artística que 
convidarà a la participació del 
públic en les seves diferents 
modalitats.

Bàsquet artístic
A la pista de bàsquet, el públic 
participarà en el joc on la pilota 
serà substituïda per diferents 
objectes similars.

Cursa artística
El parc serà utilitzat com una 
divertida pista de curses on la 
velocitat serà el menys impor-
tant. L’objectiu és participar-hi 
d’una manera creativa.

Durant aquest matí, el públic 
serà la peça clau per donar 
vida a les noves versions de 
manifestacions culturals.

Gronxador màgic
Una acció artística partici-
pativa amb música, poesia i 
dansa que transformarà el parc 
infantil en una llotja oberta.

Casteller ioga
Una nova manera de com-
posició col·lectiva i relaxant, 
diferent del castell tradicional.

Serenata Jazzing
El públic és convidat a partici-
par en aquesta versió contem-
porània de la serenata, amb 
un intercanvi de papers entre 
músics, poetes, ballarines i 
persones presents.

Traslladem jocs de taula 
a terra! El públic hi podrà 
participar com a peces del 
joc i també com a jugadors. 
L’objectiu final és que tots 
guanyem, interactuant els uns 
amb els altres.

Tres en ratlla
En aquesta versió humana del 
joc Tres en ratlla, les perso-
nes poden escollir entre 0 i 
X, en un divertit intercanvi de 
posicions.

Dames vives
La versió humana del joc de 
Dames convida el públic a 
participar en la coreografia que 
busca conscienciar i prevenir la 
violència de gènere. 

21_10| 11-14 h

dissabte

28_10| 11-14 h

dissabte

04_11| 11-14 h

dissabte

11_11| 11-14 h

dissabte
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