FESTA D’ESTIU
CENTRE LGTBI
Programa
d’activitats
10 de juliol
11 – 22 h

La festa com a acte de reivindicació. La
festa com a espai de lluita i de trobada
entre iguals. La festa com a plataforma
d’artistes que fan de les dissidències el
seu hàbitat natural.
El Centre LGTBI s’afegeix a l’edició
estiuenca de la Festa Major de Sant
Antoni, posposada el passat hivern a
conseqüència de la pandèmia.
Amb aquesta programació, volem
retrobar-nos amb tu i apropar-te
diferents propostes que fan de la
diversitat sexual, afectiva i de gènere
valor i expressió.
Totes les activitats són segures, amb
aforament limitat i registre previ.
Inscriu-t’hi a centrelgtbi.barcelona
Curadoria artística: Sarai Garcia
Cumplido i Esther Marquina González.

ACTIVITATS
A L’INTERIOR
DEL CENTRE
LGTBI

Viatgera
11 – 12 h
(Sala d’actes)
Activitat familiar
La Sala Teatro

La fantàstica història d’una dona
gran, valenta i aventurera que
emprèn el seu gran viatge, sense
por a perdre. Viatgera és, també,
una invitació a reflexionar, des
de l’humor, sobre l’existència, el
temps, els valors i les qüestions
essencials de la vida. Tot des
d’una mirada que es deslliga
dels rols passius i de cures que
s’atribueixen a les dones grans.
→ Inscripció prèvia obligatòria

Bestiari excitat
11 – 14 h
(Sala d’entitats no residents)
Taller de drag
Ken Pollet, Norma Mor
i Víctor Ramírez Tur

LGTBI”, organitzem un taller
teòric – pràctic a partir
d’estratègies drag. Les persones
participants exploraran en grup
les reapropiacions dissidents
de les bèsties en la cultura
LGTBI, i coneixeran com estan
representades avui dia en els
museus i els monuments.
Inscripció tancada

A l’Edat Mitjana, els bestiaris
constituïen catàlegs de criatures
fabuloses que habitaven tant
la realitat quotidiana com la
ultraterrenal o la infrahumana:
sirenes, unicorns... Com a
tancament del cicle “Museus

Microclimes
fluor
12 – 13 h
(Sala d’actes)
Activitat familiar
Bea Fernández amb la
col·laboració d’Äadrik
Imagina’t un indret des d’on
s’escolten les aus tropicals.
Un microclima mediterrani
al qual conviuen tot tipus
d’éssers, formes, sons i colors.
Un espai que dona cabuda a

les coses més petites i a les
més grans. Convertirem la
sala d’actes en un espai en
què començaran a aparèixer
petits paisatges inesperats a
través del despertar sensorial
i la imaginació, un indret on la
sorpresa i la màgia poden sorgir
en qualsevol moment!
Compartiràs moviments i
emocions seguint el ritme
d’una DJ molt moderna que ens
acompanyarà amb vibracions
rítmiques i ondulants.
→ Inscripció prèvia obligatòria

Totes les deïtats
dels plaers
aprecien els
nostres himnes
17 – 18 h
(Sala Gran)
Arts vives
Verushka Sirit & Clara Piazuelo

Molt més que una meditació
guiada. Prepara’t per fer un
viatge que et portarà des de
l’oceà primitiu on va néixer la
vida fins a la galàxia Andròmeda.
A través de l’escolta profunda,
connectaràs amb el batec, la
vibració, els sons i la música
amb el propòsit de preparar
el teu cos i el teu esperit per
a la festa.
→ Inscripció prèvia obligatòria

Les coses
de l’amor
18 – 19 h
(Sala d’actes)
Arts vives / recital
Guillem Mont de Palol
i Jorge Dutor

Cançons d’amor de tota la
vida: des de Cuando nadie me
ve, d’Alejandro Sanz, passant
per Las cosas del querer, de
Manuel López-Quiroga, i Las
cosas del amor, d’Ana Gabriel
i Vicky Carr. Viu una oda a
l’amor que qüestiona totes les
formes d’expressió afectiva i,
a la vegada, els límits entre la
realitat i la ficció.
→ Inscripció prèvia obligatòria

Un únic espai per gaudir de dues
instal·lacions interconnectades
19.15 – 20 h
(Taller 2)
Arts vives

Moure’s és
una tempesta
DJ Xols
Sona música a una habitació,
un so enèrgic. Si fos una festa,
seria una de les d’abans. Ara,
te la mires a través d’un vidre.
Vols ballar amb aquestes
desconegudes, enmig de la
foscor. I pots fer-ho perquè tens
un cos i la tempesta t’hi porta.

Symphony
of the seas
Xavi Manubens
La pràctica i la identitat
travesti des d’un punt de
vista coreogràfic i instal·latiu.
Aquest projecte es pregunta
per les relacions trans* entre
l’allò humà i l’allò no humà,
uns vincles que activen un
transvestisme expandit, en el
cos i fora dels límits de la pell.
Costelles trencades, cossoscons, cadires sexis, canvis de
pell, un dit tallat, un forat a la
paret, un home que es mor i
un lipsync molt dramàtic. Un
paisatge ideal per a una travesti.

Endinsa’t en una festa techno
plena de foscor, cossos i
dissidències com a ritual de
celebració.

→ Inscripció prèvia obligatòria

ACTIVITATS
A L’ESCENARI
EXTERIOR
(Carrer Comte Borrell, entre
Parlament i Campo Sagrado)

Matinal queer
12 – 14 h
(Escenari exterior)
Una celebració de color, art i
música per a tots els públics
a les portes del Centre LGTBI.
Mentre l’artista PABS intervé la
façana del Centre LGTBI, Edgar
Contractura (Guache DJ) et
sucumbirà en un viatge sonor
amb parada obligada a la salsa,
el funk, el disco, el ragga, el
reggaeton i el trap.

Dels sons als sentits. Bea
Fernández i Äadrik t’aproparan
els Microclimes fluor, on
conviuen tot tipus d’éssers,
formes i colors. I, com a final,
una breu sessió de twerking,
especial... i amb distàncies,
a càrrec d’Inés Tarradellas
→ Inscripció prèvia obligatòria

Aquest bloc horari concentra
dues activitats amb un
registre únic
17.30 – 19.15 h
(Escenari exterior)

Lidia Moara,
Rubén Heras
i Jero Férec
Concert de flamenco queer
La cantaora Lidia Mora puja
a l’escenari acompanyada
del bailaor Rubén Heras i el
guitarrista Jero Férec, part de
l’elenc de Flamenco Queer.
L’art de totes tres promet
fer-nos reflexionar sobre els
límits del flamenc. I, de pas,
ens farà celebrar des de les
emocions més profundes.

Les criatures
d’un bestiari
excitat
Espectacle / performance
Ken Pollet i Norma Mor, amb les
criatures del “Bestiari excitat”
Les travestis Ken Pollet i Norma
Mor presenten i celebren les
criatures sorgides del taller de
drag “Bestiari excitat”, que han
dirigit juntament amb Víctor
Ramírez Tur. Muntaran tota
una festa de la monstruositat
queer que et permetrà descobrir
personatges fantàstics que
fascinaran a tot el veïnat.

→ Inscripció prèvia obligatòria

LUNA KI
20 – 21 h
(Escenari exterior)
Concert

LUNA KI és unx artista que no
deixa indiferent a ningú. La seva
música ve del futur i la seva
proposta és una de les més
originals del panorama actual.
Des que va començar la seva
carrera l’any 2019, ha aportat un
gir ideològic i estètic que dona
veu a una nova generació més
atravida i sense complexes.
→ Inscripció prèvia obligatòria

Hidrogenesse
21.15 – 22.15 h
(Escenari exterior)
DJ set

El millor final per a una festa
d’estiu. Carlos Ballesteros i
Genís Segarra pugen a l’escenari
amb una maleta carregada
d’èxits de totes les èpoques.
Un “forte forte” DJ set amb el
segell característic d’aquest
duet de pop electrònic.
→ Inscripció prèvia obligatòria

Protocol covid-19
Aforament reduït. Per assistir a les activitats cal
inscriure’s prèviament.
És obligatori portar mascareta, tant als espais interiors
com a l’exterior.
Si us plau, segueix les indicacions de l’organització.
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