
PROGRAMA  D’ACTIVITATS

ORGANITZADES PER LA

SETEMBRE
DESEMBRE

2021

CICLE DE CINEMA NÒRDIC Auditori COMG
18:00 h

Border (2018) 
Pel·lícula sueca, dirigida per 
ALI ABBASI.
Un film entre lo fantàstic i el 
thriller nòrdic que planteja que 
és el que considerem normal.
Nominada als Oscars, Festival 
de Cannes, Goya....

La caza (2012) 
Pel·lícula danesa, dirigida per 
THOMAS VINTERBERG. 
Un petit poble on tothom es 
coneix i tots són amics, fins que 
els rumors trenquen les amis-
tats de tota la vida.
Nominada als Oscars, Globos 
d´Or, Goya...

Un hombre 
llamado Ove 
(2015) 
Pel·lícula sueca, dirigida per 
HANNES HOLME.
Un film tendre i hàbil. La vida 
ens va matant, però abans ens 
treu l´humor, la tolerància i les
ganes de viure... malgrat tot 
no hem de perdre l’esperança!
Nominada als Oscars i als 
Premis de Cinema
Europeu.

El otro lado de 
la esperanza 
(2017) 
Pel·lícula finlandesa, dirigida 
per AKI KAURISMÄKI.
És l´univers del cinema de 
Kaurismäki, defensa de les 
causes perdudes, la gent que 
viu a la intempèrie o els 
refugiats.
Nominada als Premis del 
Cinema Europeu i guanyadora 
de l’ Os de Plata al Festival de 
Berlin.
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EXCURSIONS

+info properament 

Activitats amb inscripció prèvia.
Per a més informació: mjverdu@comg.cat - 972 20 88 00

Contacte: Laura o Mariajosé

MARXA NÒRDICA*

Curs d’iniciació a Sant Daniel
23 setembre
9:00 h a 11:30 h
20 places disponibles

CICLE DE MÚSICA
Concerts amb directe

Laia Frigolé, acompanyada de 
Maike Burgdorf, tiorba i guitarra barroca 
que interpretaran “Carta amorosa (greatest 
hits del S.XVII)”

Havana Quartet 
Ensemble, Músiques de Nadal 
d’arreu del món a ritme de jazz. Tati Cervià 
(veu), Isabel Membrilla (piano), Toni Pujol 
(contrabaix), César Martínez (bateria).
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Auditori COMG
19:00 h

Auditori COMG
19:00 h

Concert de Nadal

ACTIVITATS

GRATUÏTES*

*Activitat subvencionada, 
consultar condicions


