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Aforament limitat: 150 persones
Entrades a la venda: cultura.seminarivic.cat
Per a tots els espectacles (gratuïts o de pagament) 
cal presentar l’entrada impresa. 
De forma presencial pots adquirir l’entrada a la recepció del 
Seminari; de dilluns a divendres de 8 del matí a 9 del vespre 
Pàrquing gratuït
Espai segur amb mesures higièniques i de seguretat pertinent
En cas de pluja, l’espectacle quedarà anul·lat i es retornarà 
l’import de les entrades adquirides.
Per a més informació 938861555

Col·labora:

ma les classes de teatre i ens denamen què volem 
fer? i a partir d’aquí comencem a omplir una carpeta 
amb monòlegs i escenes i on cadascú escull el text 
que més li agrada: al nostre gust. 
Neil LaBute, Wajdi Mouaward, Javier Daulte, Ewald 
Palmetshofer i Ana Peña.

Treballant amb un somni d’una nit d’estiu
El grup d’Entrenament actoral estava treballant amb 
un somni: representar una adaptació del «Somni 
d’una Nit d’Estiu» de W. Shakespeare, i tot i les cir-
cumstàncies; no ens volem quedar amb les ganes.

Classe oberta de moviment conscient i dansa amb 
Karina Amato
Troba el teu moviment, connecta amb la teva alegria, 
entrena i gaudeix.

Un dia d’estiu
En un plàcid i amable dia d’estiu, dos personatges 
coincideixen, per raons antagòniques, en voler fer un 
trencament en les seves vides. Ho aconseguiran? la 
influència de l’entorn, les persones, els espais i els 
objectes seran determinants.
Un dia d’estiu és una obra de Slawomir Mrozeck que 
parla del destí, de com tot ja «està escrit» i com els 
personatges accepten amb naturalitat aquest destí. 
CorCia. Direcció artística: Pep Simon. Intèrprets: Jordi 
Arqués, Iria Roig i Joan Roura.

Núria Graham
Núria Graham torna al Pati de l’Ós del Seminari amb 
nou disc, Marjorie, el seu tercer llarga durada. Abans 
de l’estrena oficial a l’Atlàntida el proper novembre, 
Graham ens avança algunes de les seves noves can-
çons en un concert íntim, proper i en solitari. Marjorie 
és possiblement el disc més personal i introspectiu 
de Graham, impregnat de vivències a la recerca de les 
seves arrels irlandeses.

Comer, beber, amar (Yin shi nan nu)
El reputat director Ang Lee va tornar a Taiwan per 
explicar una altra història de sentiments i emocions. 
Aquesta és una agredolça comèdia sobre la vida de 

Chu, un vell xef de Taipei, vidu i amb tres filles. La seva 
aparentment vida tranquil·la es complica quan apareix 
una vídua a l’apartament del costat, un embaràs, una 
profunda depressió, una mort i un amor veritable.

Mazoni
Jaume Pla —podríem dir Mazoni, però diem Jaume 
Pla— és un artista que es despulla una mica més a cada 
disc. Si l’anterior, Carn, os i tot inclòs (2017) era espartà 
en les formes, aquest Desig imbècil aporta doble dosi de 
sinceritat, aquesta vegada a través de l’energia del rock. 
Mazoni (veu i guitarra), Aleix Bou (bateria) i Miquel 
Sospedra (baix).

Josep Pedrals i Jaume Coll
L’ocell al ras i l’ombra que l’atansa és un diàleg poètic 
entre Josep Pedrals i Jaume Coll. És també una con-
versa, entre la poesia i la música. 
Josep Pedrals parla amb un vers agradable i àcid i 
canta la vida amb una ironia embadalida que fa goig 
de sentir; juga amb el llenguatge per fer-lo encara 
més honest, es riu de la sensibilitat amb afecte, fa 
moure les paraules pel cos sencer i es torna tot plegat 
ritme significador i festa incisiva.
Jaume Coll parla amb una veu sàvia i solvent que ha 
a acabat esdevenint pròpia; juga amb gran destresa 
amb la retòrica per projectar de forma extrordinària 
imatges i moments, fa viu un món d’emocions i sensa-
cions amb una mirada molt alta.

Judit Neddermann 
La cantant i compositora Judit Neddermann arriba al 
Pati de l’Ós amb tres discos publicats en solitari, un 
disc conjunt amb la seva germana Meritxell Nedder-
mann i una llarga llista de col·laboracions: durant deu 
anys ha cantat a The Gramophone Allstars, amb qui 
ha gravat cinc discos, una llarga i estreta col·laboració 
amb la pianista Clara Peya, i la participació en tres 
produccions teatrals. Amb aquesta trajectòria intensa 
i prolífica, Judit Neddermann ha deixat de ser una 
jove promesa per consolidar-se com una de les veus 
amb més personalitat del panorama musical català.
Judit Neddermann (veu), Arnau Figueres (bateria) i 
Isaac Coll (baix).

CULTURA 
SOTA LES ESTRELLES
Nits d’estiu al Pati de l’Ós
Música, teatre, poesia, dansa i cinema sota les estre-
lles. Del 2 de juliol al 29 d’agost

Les nits d’estiu al Pati de l´Ós, —d’aquest estiu 
estrany, nou, incert— no són només allò que abans 
n’hauríem dit festival, mostra o cicle, són, volen ser, 
molt més que tot això.

Les nits d’estiu sota les estrelles és una aposta per la cul-
tura, no en un sentit abstracte i antropològic, sinó de carn 
i ossos, la de l’ara i aquí, la que fan els artistes, els músics, 
els poetes, els actors, els ballarins, els tècnics de so i llum, 
els mànagers, les discogràfiques, les llibreries. Perquè la 
cultura la volem i la necessitem, per tot, per a tothom, per 
tant, també per tornar-nos a sentir lliures, vius i actius.

Aquestes nits són possibles gràcies a la complicitat i la 
passió de tot aquest sector que es revela contra l’infortuni. 

Veniu i escolteu-los, balleu-los, somieu-los, gaudiu-los, 
emocioneu-los, acompanyeu-los, veniu per vosal-
tres, amb els vostres, veniu per ells, pels seus, per a 
tothom, per la cultura.

Entre copas (Sideways) 
Entre copas és una brilllant comèdia amb dosis de 
melodrama dirigida el 2004 per Alexander Payne.
Milles, un divorciat deprimit, aspirant a escriptor, i 
apassionat del vi, proposa al seu amic Jack, un actor 
fracassat que està a punt de casar-se, fer un viatge 
per les valls de Califòrnia per visitar cellers, catar vins 
i jugar a golf abans del casament.
Formen una estranya parella: L’únic que tenen en 
comú són les seves ambicions fallides i la pèrdua de 
la joventut.. 

Paraula dita. Paraula cantada
La poesia i la música es fonen melodiosament quan 
cadascú, amb la seva veu i a la seva tessitura, entona 
el cant per formar un cor. Un cor bategant per amor 
a la llengua, als poetes, al país, a la manera de fer i de 
voler ser. Reaparèixer després d’haver hagut de callar 
és una declaració d’intencions de la voluntat de per-

sistir, de ser presents i d’avançar. La vigília del patró 
de la ciutat la celebrem honorant i cantant la llengua 
en veu dels seus poetes.
Coral Canigó i Joves poetes d’Osona, sota la direcció 
escènica de Pep Paré.

Judit Bardolet / Lluís Castán / Joel Bardolet
Música de Bach, Bartók, Kurtág i Dvorak sonarà en 
un marc ideal d’estiu en el qual serà el primer concert 
dels germans Bardolet i Lluís Castán després del con-
finament. Els tres músics provenen de diferents punts 
d’Europa i gaudeixen d’aquesta ocasió per retrobar-se 
i compartir amb el públic un concert ple de vincles.

Boollywood Sitare
La companyia de dansa barcelonina ens presenta un 
espectacle ple de color, ritmes alegres i coreografies 
al més pur estil del cinema asiàtic de Mumbai.

Joan Miquel Oliver
Joan Miquel Oliver presenta en directe Elektra, la 
tercera entrega de la trilogia que, juntament amb el 
pintor Abert Pinya, va encetar el 2015 amb Pegasus 
i va seguir el 2017 amb Atlantis. Jaume Manresa als 
teclats i Xarli Oliver a la bateria no només participen 
com a instrumentistes, sinó que signen amb Joan Mi-
quel Oliver la producció musical d’aquest nou treball. 
Joan Miquel Oliver (veu, guitarres i baix); Jaume Man-
resa (teclats) i Xarli Oliver (bateria).

Embastat 
(Treballs de l’alumnat d’Escènic Vic Confi(N)ats) 
Lectura en temps de confinament 
Durant aquests dies confinats un grup d’Escènic ha 
crescut per a crear un club de lectura dramàtica. 
Un lloc de trobada virtual per compartir textos i 
inquietuds. Avui us convidem a assistir a aquest espai 
d’una manera presencial i a gaudir d’un text, que, en 
aquests moments, ni nosaltres sabem quin serà.

Al nostre gust
Selecció de monòlegs i escenes d’alumnat del curs de 
Teatre per adults d’Escènic Vic. Arriba la pandèmia i 
ens hem d’adaptar a una nova realitat que transfor-
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