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Matinals  
al CanÒDROM

El 19 i 26 de maig vine a gaudir de la nova edició de les 
Matinals de Grades Obertes al Canòdrom, presentada pel 
Districte de Sant Andreu. El programa que és a les teves 
mans l’han decidit ciutadanes i ciutadans de Barcelona, 
amb la col·laboració d’artistes de diverses àrees.

Les activitats apleguen circ, gastronomia, horts urbans, 
música, dansa, performance i intervencions artístiques 
amb la participació d’un públic de totes els edats.

Les Matinals de Grades Obertes estan coordinades i 
produïdes per Coterrats, que busca una mescla divertida 
entre llenguatges culturals, per reunir artistes i públic en 
dinàmiques col·lectives de cocreació ciutadana. 
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       Matinals
Gronxador màgic 
Una ballarina, un violinista, un 
saxofonista i la teva família! 
Quina  trobada més bonica 
estem preparant per al parc 
infantil del Canòdrom!  
Els artistes t’esperen al gronxa-
dor per a la primera activitat 
d’aquest matí. 

26_05| 12-14 h

dissabte

circ i cuina multicultural Horts musicals i dansa

19_05| 12-14 h

dissabte

Ball de Plantes
Ballarins, músics i artistes et 
convidaran a fer rutes pel parc 
utilitzant els testos de plantes 
que s’hauran preparat al taller. 
Junts formarem un cercle verd 
que serà l’espai del ball, un 
escenari creat col·lectivament 
entre tots i per a tothom. 

Serenata Jazzing
Després del ball, una serenata 
pública! La Julieta performàti-
ca, un saxofonista, un violinista 
i una ballarina et convidaran 
a participar en aquesta versió 
contemporània de la Serenata, 
amb un intercanvi de papers 
entre artistes i públic. La nos-
tra finestra artística estarà a 
les grades esperant-te! Vine a 
rebre una declaració d’amor en 
forma de música o poesia. Tu 
també podràs cantar o decla-
mar poemes per a una persona 
estimada.

Cuina Artística Multicultural  
Quatre continents, els seus 
colors, sons i danses repre-
sentats en una cuina lúdica. 
Estàs convidat a participar en 
una composició multicultural 
utilitzant ingredients de dife-
rents parts del món. Imagina 
una ballarina dansant ritmes 
de cada continent mentre un 
saxofonista fa música amb 
aliments seguit per un mala-
barista en xanques i un xef de 
cuina que ho coordina tot!  Tu 
ens ajudaràs  a crear formes 
amb aliments que representin 
Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia.

Circ Canòdrom 
Et presentem una versió 
simbòlica d’un circ amb di-
vertides paròdies d’atraccions 
conegudes, que van pel Parc 
del Canòdrom amb colors, 
músiques i moltes rialles! Vine 
a divertir-te amb xanques, 
malabarista, mag, pallasso, ba-
llarina i fins i tot amb un “lleó” 
(graaaaaaooooorrrrr).

Taller Hort Musical
Vols aprendre a plantar d’una 
forma artística? Vine a parti-
cipar a un taller i prepara amb 
els artistes els testos que es 
transformaran en l’escenari i en 
creatius instruments musicals. 
Al final del taller, tindrem 
testos de plantes a punt pel 
nostre ball i llavors de regal 
pels participants.


