“SI L’ESPAI BROSSA NO EXISTÍS L’HAURIEM D’INVENTAR.
EN MOLT POC TEMPS AQUEST ESPAI HA ESDEVINGUT UN
DELS INDRETS INDISPENSABLES” LLUÍS SOLÀ

Participa, com Amic, d’un
col·lectiu que vol fer possible una

“ELS ESNOBS I DANDIS D’AVUI,
HEREUS DE L’ESPERIT DEL RISC I LA IMAGINACIÓ,
FAREM CUA, A L’ESPAI BROSSA”
VICENÇ ALTAIÓ

nova primavera cultural

Tel. 93 315 15 96
premsa@laseca.cat
Flassaders, 40
08003 Barcelona
www.laseca.cat

avantatges

LA

SECA

ESPAI BROSSA

situada en un edifici original del segle XIV,
la Reial Fàbrica de la Moneda, en ple barri
del Born, a dues passes de Santa Maria
del Mar i del Museu Picasso. Va ser fundada en homenatge a la poesia escènica
i visual de Joan Brossa, que constitueix
el cos creatiu més suggeridor de la segona meitat del segle XX i l’univers poètic
més viu i aglutinador d’expressions artístiques tan heterogènies com les del
teatre, la dansa, el cine, el music-hall, el transformisme i la màgia.

Dues invitacions per a les estrenes exclusives o
per a qualsevol de les representacions dels espectacles de la Sala Joan Brossa.
Descompte del 50% per a totes les persones que
vulgueu convidar.
Activitats exclusives per als Amics: club de lectura,
sopars de lluna plena amb les personalitats més
importants del món cultural, assajos oberts, xerrades al voltant dels espectacles, Taula de Poesia,
visites a altres equipaments culturals, Escola de
l’espectador...
Invitacions i entrades a preu especial per a altres
activitats complementàries.
Carnet personalitzat amb decomptes en teatres,
equipaments culturals i establiments del barri.

participació

Ser del col·lectiu dels Amics del Brossa vol dir
formar part d’un projecte singular i participatiu:
Implicar-se en un dels nuclis culturals més compromesos amb la modernitat i l’avantguarda.
Gaudir d’activitats permanents, d’arts escèniques,
plàstiques, musicals i cinematogràfiques.
Obrir una finestra al coneixement, a la reflexió i
a l’opinió en l’àmbit de les arts escèniques i de la
cultura.
Opinar, ser escoltat i sentir-te’n còmplice

ELS GALLARDETS DE FESTA. Senyores i senyors, sigueu benvinguts a l’Espai Brossa. La seva activitat tracta d’arrencat alguna espina del
nostre ambient teatral quotidià i de tornar a la llum certes coses oblidades. L’Espai Brossa vol fer esclat on canta massa el silenci encara
que, a vegades, s’emperruqui i es mudi de roba. Joan Brossa 1997
Fes-te’n còmplice

per donar suport a La Seca Espai Brossa s’ofereix també la possibilitat de fer-se’n Amic Protector

AMICS DEL BROSSA Butlleta d’inscripció
Quota mensual 16 €
Ompliu aquest full amb lletres majúscules i envieu-nos-el per correu
postal. També podeu enviar les dades per correu electrònic. Per a
més informació truqueu a l’oficina 933151596
DADES PERSONALS
nom i cognoms
carrer
núm.
pis
codi postal
població
província i/o país (estranger)
telèfon fix
telèfon mòbil
adreça electrònica
activitat professional
si algú us ha recomanat, indiqueu-nos el seu nom
DADES PER A LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Si en aquest moment no disposeu de les dades bancàries, signeu la
butlleta i posteriorment ens posarem amb contacte amb vosaltres.
Nom i cognoms de la persona titular
número de compte
entitat oficina codi número de compte
signat
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