Ciència
a escena
Del 14 al 18 d’octubre de 2020

Ciència
a escena
La ciència i la tècnica
també són espectacle!
Un petit festival dedicat a muntatges
escènics que tenen la ciència o la
tecnologia com a base, fil conductor
o argument principal.
Organitzat i produït per
Pessics de Ciència.
Hi col∙labora: CreaCiència
Tots els espectacles són d’entrada lliure,
però cal reservar les invitacions
al web www.ccsantjosep.cat

Dimecres, 14 d’octubre, a les 19.30 h
Auditori Barradas

(DES)CONECTADOS

A càrrec de Crisal Rodríguez i Ramon
Roig (Cia. Con.Ciencia)
Un fil vermell travessa l’espai. On comença?
On acaba?
Un fil vermell travessa l’espai i a nosaltres.
On comença? On acaba?
Un fil vermell travessa l’espai i a nosaltres, que
som pell, records, desig. Estirem el fil... què hi
trobarem?
Benvingudes a un espectacle sobre la percepció
humana en clau de poesia, dansa i neurociència.
1a part: intervenció a la rambla de Just Oliveras
2a part: Auditori Barradas
Adreçat a públic jove i adult

Dijous, 15 d’octubre, a les 19.30 h

DRON 2.0.
EL SOMNI DE VOLAR
A càrrec d’Ardoner
Des d’en Leonardo Da Vinci fins als nostres dies,
la història de l’aviació és plena de científics,
enginyers, visionaris i aventurers que han
aconseguit conquerir el cel.
En els darrers anys, aquesta conquesta ha
iniciat una nova era: l’era dels drons. Però, com
funcionen? Quins són els seus secrets? Com
poden canviar el futur?
Descobreix la història de l’aviació a través de
demostracions i experiments com mai hauràs
viscut.
Adreçat a públic jove i adult

Divendres, 16 d’octubre, a les 19.30 h

WE MAKE THE MUSIC
A càrrec d’Instròniks

Saps com podem crear sons electrònics? I el
teu primer instrument electrònic? Creus que ens
podem convertir en instruments?
En aquest espectacle descobrirem com podem
utilitzar la tecnologia per aprendre música, farem
l’instrument més gran del món i demostrarem
que tothom pot ser un artista musical dalt d’un
escenari... gràcies a les matemàtiques!
Ah! I farem sonar persones, fruites i plantes!
Adreçat a públic jove i adult

Dissabte, 17 d’octubre, a les 11.30 h

JO I LA CIUTAT SOSTENIBLE

A càrrec de Re-Crea Accions Culturals
L’ecologista Rosa Berg i el seu intrèpid ajudant,
Eo Sun, intenten esbrinar què passa a les ciutats
i què podem fer entre tots per contribuir a la
creació d’un món més sostenible.
Per aconseguir-ho, farà una avaluació de
l’anomenada petjada ecològica dels participants
en diferents àmbits de consum: aigua, energia i
transport.
L’objectiu d’aquest espectacle és fer una reflexió
conjunta per entendre com podem viure en una
ciutat més sostenible.
Adreçat a públic familiar

Diumenge, 18 d’octubre, a les 11.30 h

OBJECTIU: LA LLUNA

A càrrec de Dani Jiménez
(CreaCiència)

L’arribada de l’home a la Lluna l’any 1969 va
suposar una fita científica i tecnològica sense
precedents.
50 anys més tard, us convidem a fer un salt
cap al futur, a l’any 2069, per comprovar que
si seguim sobreexplotant els recursos naturals
de la Terra, potser la Lluna és la nostra única
sortida.
En aquest espectacle científic volem reflexionar
i descobrir els reptes mediambientals del
planeta a través d’experiments espectaculars.
Adreçat a públic familiar

Rambla de Just Oliveras, 56
08901 L’Hospitalet
Metro L1: Rambla Just Oliveras
RENFE: L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 29 30
www.auditoribarradas.cat
AuditoriBarradas

En trobareu tota la informació
al webwww.ccsantjosep.cat

