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DESEMBRE 2017

als carrers de Girona
PARTICIPEU EN ELS ESPECTACLES,
XERRADES, TALLERS I MOLTES
ALTRES ACTIVITATS INNOVADORES,
CREATIVES I ARTESANALS.

Un esdeveniment per a totes les edats en què
la llum i la sostenibilitat són els principals
protagonistes.
www.girona.cat/vibra

#vibra2017 #festadelallum

// PROGRAMA PER ESPAIS:

1

LA FARINERA TEIXIDOR
PLAÇA JOAN BROSSA
// AMBIENT COLOR

Amb la col•laboració de Philips Lighting i
EUMES, Escola de Música Avançada i So de
Girona, la façana de l’edifici tindrà una nova
dimensió dissenyada per a aquesta ocasió,
que dotarà el paisatge nocturn urbà de la
ciutat d'un nou atractiu per a veïns i visitants.

A més, a la plaça de Joan Brossa nens i nenes
de totes les edats podran participar en tallers
que fomentaran la seva curiositat i creativitat
alhora que podran compartir el procés de la
creació i reflexió sobre la tecnologia, l’art i la
sostenibilitat.

2

PARC CENTRAL
// LES LUMINÉOLES

3

PLAÇA ASSUMPCIÓ
MERCAT
LA VOLTA

Quan la nit cau, un petit espai del parc
Central es transformarà en un món fantàstic
on els ocells que ballen al vent i llanternes
màgiques et guiaran pel camí de la teva
imaginació. “Les Luminéoles® de Porté Par le
Vent han estat creades per l’obra 2012 Fête
des Lumières a Lió.

TALLERS PER A NENS I NENES:
POESIA VISUAL AMB CIRCUITS DE PLASTILINA I
LEDS (de 3 a 12 anys)
Aprendreu
a
fer
plastilina
conductora
d’electricitat amb materials casolans. Tot
seguint la recepta d’Anne Marie Thomas i el seu
equip de la Universitat de Saint Thomas,
dissenyareu els vostres “circuits” i connectareu
leds per crear figures i lletres lluminoses,
inspirant-vos en la poesia visual de Joan
Brossa.

Apropeu-vos al punt informatiu Philips Hue
i us explicarem com controlar els llums de
casa vostra des del mòbil, decorar una
estança segons el vostre estat d’ànim o
acompanyar les vostres rutines diàries.
També coneixereu noves oportunitats per
a una il•luminació intel•ligent i sostenible
gràcies a Antonia Altamirano Navia, gerent
de desenvolupament de negoci per a
administracions públiques de Philips.
Perquè la sostenibilitat i la qualitat de la llum
a la llar no estan renyides, si participeu en un
taller o porteu una bombeta de tecnologies
tradicionals, la podreu bescanviar* per una
de led i començar a estalviar en el consum
domèstic.
*Fins a esgotar existències.

TECNOTÈXTIL // CREEU LA VOSTRA ROBA AMB
TIRES DE LEDS TÈXTILS (a partir de 10 anys)
Voleu que la vostra samarreta s’il·lumini quan
es faci fosc? O una bufanda amb leds? Veniu a
dissenyar els vostres complements amb tires
de leds, fil i agulles. Apreneu a cosir un circuit
per dissenyar un pin, una polsera, o integreu un
wearable a la vostra jaqueta preferida.
Porteu una peça de roba!
LA PLAÇA DELS DESITJOS // MAGIC SCREEN
SUPER SIZE (a partir de 10 anys)
Reciclem, recuperem i creem. Creeu el vostre
píxel amb una ampolla que podreu pintar i
col·locar en una pantalla gegant. La unió de
tots els píxels crearà noves formes, imatges i
missatges que cada participant escriurà en el
seu paper. Tots els dibuixos i missatges
quedaran escrits amb llum i formaran part de
la pantalla gegant.

Al llarg del recorregut,
deixeu-vos emportar per
creacions de llum que us
transportaran a un món
d'il•lusions fantàstiques ple
de noves emocions.
ITINERARI PROPOSAT
LLUMS DE NADAL
RECORREGUT MARXING BAND
PUNTS GIROCLETA
TRENET GIRONA CITY TOUR GRATUÏT
Sortides:
Pont de Pedra 18 h / 19 h / 20 h
Plaça de l’Assumpció 18.30 h / 19.30 h / 20.30 h
També et pots desplaçar
amb el bus L5

CONSULTA
L’ITINERARI AL
TEU DISPOSITIU
MÒBIL

INFORMACIÓ
A TEMPS REAL
DELS BUSOS
I GIROCLETA

La Devesa

A la plaça porxada de l'Assumpció hi
descobrireu un espai fantàstic on les
parades del mercat La Volta quedaran
banyades per la llum de les seves activitats
i de les llanternes màgiques Amours en
cage. Al centre de la plaça també hi podreu
trobar l’escultura Estoy más cerca de
fundirme en una botella de vino que de
entender todo esto instal•lada sobre la font.
El seu creador i resident de La Volta, Juan
Righetti, l’ha fet a partir de ferro, filferro,
fusta i altres materials recoberts amb talls
d’ampolles de vidre reciclat, a través dels
quals la llum serà la protagonista.
A més a més, podreu gaudir dels tallers
creatius per a tota la família i visitar
l'exposició “Som joguines”, de Marta
Sureda. Paral·lelament, a l’espai de La
Cúpula hi haurà tallers realitzats pels
residents de La Volta i projeccions
relacionades amb els seus projectes.
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PLAÇA CALVET I
RUBALCAVA
// L’ARBRE DE LA LLUM

L’arbre com a símbol de trobada és niu,
refugi i ombra que explica la unitat de la
vida amb les arrels clavades a terra, i les
branques enfilant-se cap al cel. Aquí, una
constel•lació de bombetes dona vida al
plataner en ple hivern i l’il•lumina a ritme de
cultura viva i de participació ciutadana, un
petit univers càlid en el qual ens arraulirem
tots plegats. Aquesta constel•lació de
bombetes bategarà en funció de tot allò que
hi succeeixi, ja siguin cançons, música,
contes, danses, swing, una xocolatada
solidària i, sobretot, amb tothom que s’hi
apropi. Durant l’espectacle inaugural, qui
vulgui podrà gravar el batec del seu cor en
una de les bombetes de l’arbre, i deixar-lo
bategant tot compartint els batecs d’altres
persones. La instal•lació és a càrrec de Fèlix
Vinyals i La Interactiva.io.

I A MÉS A MÉS...
LLUMS DE NADAL, MÚSICA EN VIU
ESPECTACLES i TALLERS

Redescobriu el paisatge
nocturn de Girona
a través d’experiències
audiovisuals sorprenents.

HO ORGANITZA:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

15-16-17

AMB EL SUPORT DE:

ingeniumcreatiu.cat

La Volta

tecnoateneu.cat

Ambilamp

DESEMBRE 2017

#vibra2017 #festadelallum

esferic.cat

SECE

als carrers de Girona

www.girona.cat/vibra

Disseny gràfic: www.lakarulina.com

// PROGRAMA PER DATES:
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ESPAI 1

ESPAI 1

LA FARINERA TEIXIDOR / PLAÇA DE JOAN BROSSA
De 18 a 21 h ESPECTACLE LUMÍNIC AMBIENT COLOR
De 18 a 21 h TALLERS CREATIUS I TECNOLÒGICS
PER A NENS I NENES

LA FARINERA TEIXIDOR / PLAÇA DE JOAN BROSSA
D’11 a 21 h TALLERS CREATIUS I TECNOLÒGICS PER
A NENS I NENES
De 18 a 21 h ESPECTACLE LUMÍNIC AMBIENT COLOR

LA FARINERA TEIXIDOR / PLAÇA DE JOAN BROSSA
D’11 a 21 h TALLERS CREATIUS I TECNOLÒGICS PER
A NENS I NENES
De 18 a 21 h ESPECTACLE LUMÍNIC AMBIENT COLOR

13 h Xerrada de Philips: “Noves oportunitats per a
una il·luminació més sostenible, intel·ligent i connectada”, per Antonia Altamirano Navia, gerent de desenvolupament de negoci administracions públiques

ESPAI 2

ESPAI 2

PARC CENTRAL
De 18 a 21 h ESPECTACLE ‘LES LUMINÉOLES’

PARC CENTRAL
De 18 a 21 h ESPECTACLE ‘LES LUMINÉOLES’

ESPAI 3

ESPAI 3

PLAÇA DE L’ASSUMPCIÓ / MERCAT LA VOLTA
De 18 a 21 h INSTAL·LACIÓ ‘AMOURS EN CAGE’ I
ESCULTURA LUMÍNICA RECICLADA

PLAÇA DE L’ASSUMPCIÓ / MERCAT LA VOLTA
De 18 a 21 h INSTAL·LACIÓ ‘AMOURS EN CAGE’ I
ESCULTURA LUMÍNICA RECICLADA

12 h DJ Ivan Telefunken (espectacle musical)

17 h Inici del recorregut de la Girona Marxing Band

18 h Inauguració de l'espectacle lumínic a la
façana de la Farinera Teixidor
ESPAI 2
PARC CENTRAL
De 18 a 21 h ESPECTACLE ‘LES LUMINÉOLES’
ESPAI 3
PLAÇA DE L’ASSUMPCIÓ / MERCAT LA VOLTA
De 18 a 21 h INSTAL·LACIÓ ‘AMOURS EN CAGE’ I
ESCULTURA LUMÍNICA RECICLADA
18:30 h Espectacle de l’escultura reciclada (Juan
Righetti) + Paisatges sonors (Dabú)
19:30 h DJ Salvi + Molamix (funky)
21 h Concert: L'Hereu Escampa
ESPAI 4
PLAÇA DE CALVET I RUBALCAVA
De 18 a 21 h INSTAL·LACIÓ ‘L’ARBRE DE LA LLUM’
18 h Concert del grup de guitarres de l'Escola
Municipal de Música de Girona
19 h Inauguració de l'espectacle interactiu L'arbre
de la llum (Fèlix Vinyals)

ESPAI 1

13:30 h Inauguració de l’exposició “Som joguines”,
una reflexió sobre el món de les joguines

RECORREGUT AL MAPA

14:30 h Dinar: escudella i carn d'olla (8€, no cal reserva)

18 h Taller al Food Truck Candívora: Caramels
artesans produïts en viu (preu: 7 €)

16:30 h Tremendada poètica

18:30 h DJ Amor de Callos Soundsystem

17 h

Taller al Food Truck Candívora: Caramels
artesans produïts en viu (preu: 7€)

19 h Taller a La Cúpula de serigrafia: Fes el teu
propi tampó (Joanic Geniüt)

Taller de vidre a la cúpula: Oh my got! fes-te
el teu got de vidre”(Juan Righetti)

20:30 h Teatre Las Huecas
21 h DJ Quelic

DJ Frijol: ballada de lindy hop
18 h Taller a La Cúpula: Toquem la terra (Terram,
especialistes en bioconstrucció)
20 h The polymer experience (Jan Barceló i Daniel
Maalman, videoespectacle ambient)

ESPAI 4

20 h Dani Jané (concert de guitarra)

PLAÇA DE CALVET I RUBALCAVA
De 18 a 21 h INSTAL·LACIÓ ‘L’ARBRE DE LA LLUM’

20:30 h Malba i Prisca · Capcadira (concert de
cançó tradicional, folk a cappella)

18 h Swing Cookies (concert del grup infantil de
swing de l'Escola de Música de Sant Gregori)
18:30 h Narració del conte Un cistell de cireres per
a nens i nenes, sota l'arbre de llum (Alba Castellví,
educadora, autora d'Educar sense cridar)

VIU LA LLUM
VIBRA AMB LA LLUM

19:30 h Espectacle interactiu de la instal·lació
L'arbre de la llum (Fèlix Vinyals)

www.girona.cat/vibra

20:30 h Marina Gil (veu i guitarra, cançons populars)

20 h Rainbow strings duet (folk i balades)

ESPAI 4
PLAÇA DE CALVET I RUBALCAVA
De 18 a 21 h INSTAL·LACIÓ ‘L’ARBRE DE LA LLUM’
18 h

Arribada de la Girona Marxing Band
RECORREGUT AL MAPA

Ballada de swing (Assoc. Cultural Jazz de Girona)
Xocolatada solidària
(aportació 2 €)
19:30 h Música i danses populars (Punt Ball Folk)

