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Recital Frederic Mompou (1893- 1987) La persona i l'obra
En commemoració als 25 anys de la mort del compositor català,
Joventuts Musicals de Sitges organitza aquesta activitat en la que
es visionarà una entrevista al compositor i el pianista Mac
McClure interpretarà un concert amb les seves obres.
Saló d'Or del Palau Maricel, a les 19.30 hores

Dilluns 26 de març
Ple Municipal
Saló de Plens, a les 19.00 hores

Divendres 23 de març
Territoris fantàstics / L'Hora del Conte
Biblioteca Josep Roig i Raventós, a les 17.30 hores

El fred modifica la trajectòria dels peixos
/ Club de Lectura en català per aprenents
de la llengua
Amb l'obra de Szalowski. Moderat per Magda Altabella.
Bilbioteca Santiago Rusiñol, a les 18.30 hores

Rouge Baiser / La Peça del Mes
Una peça contemporània és escollida per primera vegada com La
Peça del Mes. El mateix autor de l'obra Pere Stämpfli serà l'encarregat de la presentació de Rouge Baiser, una de les seves peces
més emblemàtiques. El mateix dia es presentarà la traducció
catalana de la monografia Peter Stämpfli de Bernard Vasseur.
Fundació Stämpfli, a les 19.00 hores

August Bover / Converses amb l'autor

Dimarts 27 de març
Excursió al Born de Barcelona
L'activitat s'adreça a gent gran empadronada a Sitges i està organitzada per la Regidoria de Benestar i Familia de l'Ajuntament. Per
participar cal inscriure's prèviament a l'OAC abans del 17 de
març. La sortida té un preu de 15 a pagar el mateix dia de la
sortida.
Plaça Eduard Maristany, a les 09.00 hores

Dimecres 28 de març
Espai Literari
Organitzat i coordinat per Magda Altabella.
Cafè de l'Art del Retiro, a les 18.00 hores

La Gavina / Club de Lectura Àgora
De Sándor Marai, moderat per Maite Galán.
Bilbioteca Santiago Rusiñol, a les 18.30 hores

A càrrec de Carme Rei-Grange.
Biblioteca Santiago Rusiñol, a les 20.00 hores

Dijous 29 de març
Taller de filosofia
Dissabte 24 de març
Inauguració XIX Fira d'Art
Enguany l'activitat comptarà amb més de 60 artistes i 50 estands.
La Fira d'Art també es pot visitar dissabte d’11.00 a 21.00 hores i
diumenge d’11.00 a 20.00 hores.
Envelat del Passeig de la Ribera, a les 11.00 hores

A càrrec de Santiago Salcedo.
Cafè de l'Art del Retiro, a les 19.00 hores

Parlem d'escultura / Tertúlia Bohèmia
Amb Virgilio Serna i la seva obra.
Cafè de l'Art del Retiro, a les 21.00 hores

Festa de la Primavera del Cau

Jam Session

Durant la festa es desenvoluparan diferents activitats, tallers i
jocs, a més d'una xocolatada i una exposició fotogràfica a càrrec
de Laia Campllonch. La temàtica de la festa anirà relacionada
amb les arrels del moviment hippy, nascut a la dècada dels 60,
per rememorar els valors de la pau, la convivència, l'art com a
mitjà d'expressió, la llibertat, el respecte i l'ecologia.
Plaça Catalunya, de les 17.00 a les 20.30 hores

Amb Òscar Ferret (piano), Dick Lonergan (bateria) i Jordi Mestres
(contrabaix). Entrada 3 (1,5 socis).
La Cava del Retiro, a les 23.00 hores

Diumenge 25 de març
Fira d'artesans de l'alimentació
A les diferents parades es podran trobar diferents aliments elaborats de forma artesanal. Organitzat pel Casino Prado Suburense.
Carrer Francesc Gumà, de les 10.00 a les 18.00 hores

XXI Concurs de Mestres Xatonaires
Hi haurà dues categories, la sènior i la infantil per a aspirants a
Mestres. Al final de la prova hi haurà degustació gratuïta dels
xatós presentats a concurs.
Jardins del Casino Prado Suburense, a partir de les 11.00 hores

Shakespeare
Lectura dels moments més cèlebres de les obres de l'autor. A
càrrec de l'escola Olive Tree. Organitza el Consorci del Patrimoni
de Sitges.
Saló d'Or del Palau Maricel, a les 12.00 hores

Divendres 30 de març
Visita guiada a la Biblioteca Santiago
Rusiñol
Visita per conèixer la història i el funcionament de la Biblioteca
Santiago Rusiñol. Cal fer inscripció prèvia.
Biblioteca Santiago Rusiñola, a les 12.00 hores

Contes d'Andersen / L'Hora del Conte
Biblioteca Josep Roig i Raventós, a les 17.30 hores

Inauguració L'Art Modern. Obres mestres
del Cau Ferrat
La mostra es podrà visitar fins el 15 d'octubre. Organitza el
Consorci del Patrimoni de Sitges.
Edifici Miramar, a les 19.00 hores

Concert Espècies per catalogar dels
Amics de les Arts
La formació ve acompanyada de la Bed & Banda (baix, bateria i
secció de vents).
Auditori del Melià Sitges, a les 22.00 hores

