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Inund’ART omplirà Girona de música, arts visuals i
escèniques els dies 28, 29 i 30 de juny
La vuitena edició de la mostra inclou una seixantena d’accions i aquest any
totes són de franc
La jornada de diumenge es dedica al públic familiar i inclou deu tallers,
música i teatre per als més menuts

Guardeu-vos un forat a l’agenda per a l’últim cap de setmana de juny. La
maquinària està en marxa i inund’ART està enllestint la programació per a la
mostra d’enguany. La Trobada i Mostra d’Art Multicisciplinari Emergent inund’ART
arriba a la seva vuitena edició i durant els dies 28, 29 i 30 de juny tornarà a
inundar els carrers de Girona de música i arts visuals i escèniques. En total,
s’estan programant una seixantena d’accions protagonitzades per més d’un
centenar d’artistes. Com a novetat d’enguany, la jornada de diumenge es
dedicarà al públic familiar i hi haurà una desena de tallers per als més menuts.
També per primer cop, tots els actes seran gratuïts.
Com sempre, aquest festival d’arts emergents oferirà una mostra d’arts visuals a
la Casa de Cultura i una altra a la Rambla, i per diferents racons del barri vell
s’hi instal·laran diverses obres mutidisciplinars de petit i gran format. Per seguir la
ruta artística i no perdre’ns cap dels muntatges i actuacions, aquest any caldrà
seguir la petja d’uns originals bussos que convidaran els visitats a
capbussar-se literalment en aquest festival d’art al carrer. Els mateixos
personatges són els protagonistes del cartell, que ha estat dissenyat pels alumnes
de Disseny Gràfic de l’escola universitària ERAM.
Les obres visuals es combinen, com cada any amb propostes escèniques,
musicals i teatrals, que s’oferiran al llarg de tot el cap de setmana en
diversos espais de la ciutat. Com sempre, la festa s’inaugurarà divendres amb
una nit de música al pati de la Casa de Cultura, i el dissabte a la nit el centre
neuràlgic de la mostra es traslladarà al Centre Cultural de la Mercè, on les arts
escèniques seran les protagonistes. La jornada del diumenge es dedica aquest
any al públic familiar i durant tota la tarda hi haurà tallers, música i teatre
especialment dedicats als més menuts.
Properament es podrà consultar la programació detallada de la mostra en el web

http://www.inundart.org/ . També ens podeu seguir al Twiter (@inundArt) i al Facebook.

