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Casino de Vic                   gener | febrer | març  2008

david carabén

programació
cultural del
casino de vic
gen-mar 2008

el chico con la espina en el costado. foto inma varandela

venda d’entrades
Entrades a la venda 1 hora abans 
de l’espectacle a la mateixa taquilla.

Descomptes per als socis presentant 
el carnet a taquilla.

Aforament limitat.

L’organització es reserva el dret 
de modificar la programació.

per a més informació: 
Tel. 93 885 24 62
cultura@casinodevic.cat
www.casinodevic.cat

Hi col·laboren:

Amb el suport:

aman
arumi calefaccions s.a.
caballé electricitat
calefaccions pradell
can bofill
celler d’osona
casa riera ordeix

copin
instalrec s.l.
madetres
perfumeria casals
rovira-mulet
seidor
vidres barnolas

exposicions

Del 21 de desembre de 2007 al 27 de gener de 2008

5a Biennal de Fotografia de Vic

De l’1 de Febrer al 20 d'abril 

Exposició de fotografia
"Quim Espona: encara és hivern"

(totes les inauguracions tenen lloc el mateix divendres,  

dia inici exposició, a les 8 del vespre al Casino).

Dissabtes de 16h a 20h. 

Jocs d'estratègia 
a l'AWO 
AWO (Agrupació 
Wargames Osona)
http://awo.shorturl.com



- gener
Diumenge 27, 09:00 - 19:30 h

jocs

III TorneIg 
Warhammer 
FanTasy aWo
2000 punts, 3 batalles campals 44 places

preu: 15€ (10€ socis casino)
Per a inscripcions I descàrrega de les bases del joc a: 
http://AWO.shorturl.com

-
Dijous 24, 20:00 h

AuDició

alumnes de 
l’escola de 
músIca de VIc
preu:  gratuït

Organitza: Escola de música i Casino de Vic

- febrer
Dilluns 4, 20:00 h

cicLE unA horA DE músicA

VIrus sTrIng 
QuarTeT
preu:  10€.  

socis casino i carnet cultural: 8 €

Organitza: Fundació d'Estudis Musicals

Col·labora: Ajuntament de Vic

-
Dissabte 9, 22:30 h

músicA-soBrETAuLA

XaVIer Baró I 
espaldamaceTa
Sobretaula és un circuit de concerts acústics, 

de petit format, basats en la idea d’una trobada 

càlida i informal. Dos músics es reuneixen per 

compartir les seves cançons: Només dues veus, 

dues guitarres i unes copes de vi en un petit es-

cenari de cabaret. Amb la complicitat del públic, 

descobreixen els punts de contacte més insos-

pitats. Un capvespre agradable al cabaret de les 

cançons.En aquesta edició es faran 20 concerts 

en 8 localitats: Barcelona, Tarragona, Lleida, 

Vic, Vilafranca del Penedès, El Prat de Llobregat, 

Martorell i Sant Just Desvern.

preu:  6€. socis  casino, tr3sc i carnet vic 

cultura: 3€

Organitza: Bacco Produccions Culturals (inVICtro), 

Bankrobber i Ajuntament de Vic. Amb el support 

de: Oficina de Difusió Artística de la Diputació de 

Barcelona. Col·labora: Casino de Vic

-
Diumenge 10, 17:00 h

músicA pEr A piAno i VioLí

FrederIc dalmau 
romeu I núrIa 
ayaTs mIaleT
El pianista Frederic Dalmau interpreta obres prò-

pies acompanyat per la violinista Núria Ayats.

Un seguit de composicions en les quals es combi-

na de forma subtil l’estil New Age amb elements 

de música moderna.

preu: gratuït

-
Dissabte 23, 22:30 h

músicA-soBrETAuLA 

guIllamIno I 
daVId caraBén
preu: 6€. socis  casino, tr3sc i carnet vic 

cultura: 3€

Organitza: Bacco Produccions Culturals (inVICtro), 

Bankrobber i Ajuntament de Vic. Amb el support 

de: Oficina de Difusió Artística de la Diputació de 

Barcelona. Col·labora: Casino de Vic

-
Divendres 29, 20:00 h

cicLE DE concErTs EmVic

QuInTeT de VenT 
“polIssons”
preu: 8€ 

socis casino i carnet cultural: 6 €
Organitza: Escola de Música de Vic. 

Col·labora: Ajuntament de Vic

- març
Dilluns 3, 20:00 h

cicLE unA horA DE músicA
Duet de violí i piano 

JudIT BardoleT I 
paul perera
preu:  10€.   socis casino i carnet cultural: 8 €

Organitza: Fundació d'Estudis Musicals

Col·labora: Ajuntament de Vic

-
Divendres 7, 20:00 h

cicLE DE concErTs EmVic

un passeIg  
pel Jazz
preu: 8€. socis casino i carnet cultural: 6 €
Organitza: Escola de Música de Vic. 

Col·labora: Ajuntament de Vic

-
Dissabte 8, 22:30 h

músicA-soBrETAuLA 

sanTI Balmes 
I el chIco con 
la espIna en 
el cosTado
preu: 6€ . socis  casino, tr3sc i carnet vic 

cultura: 3€ 

Organitza: Bacco Produccions Culturals (inVICtro), 
Bankrobber i Ajuntament de Vic. Amb el support 
de: Oficina de Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona. Col·labora: Casino de Vic

-
Dissabte 15, 23:00 h

músicA (sALA VErDAguEr)
cicle Acústica al Bar 

alBerT FIBla 
(presentació del disc, editat per picap)

el replÀ
XeVI comas
preu: gratuït

Organitza: Fressa. Col·labora: Casino de Vic

-
Dissabte 29, 23:00 h

músicA (sALA VErDAguEr)
cicle Acústica al Bar 

cornelIus
mona la coVa
agusTÍ Busoms
preu: gratuït
Organitza: Fressa. Col·labora: Casino de Vic

guillamino


