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Agafeu l'agenda: els plans de
Reusdigital.cat per al cap de
setmana
Cinema per a la canalla, una ruta pel Reus modernista i un concert de format
diferent, entre les nostres propostes

La ruta guiada pel Reus modernista, un dels plans per al cap de setmana | Reus.cat

Encetem un nou cap de setmana i, per celebrar-ho, des de Reusdigital.cat us portem cinc plans
d'oci i cultura per tal que en gaudiu. Recordeu, a més, que a la nostra secció de Cultura hi podreu
trobar altres esdeveniments previstos a la ciutat i a la resta del territori.
Som-hi!
CineXic al Centre de Lectura
El Centre de Lectura de Reus s'ha adherit al CineXic, un circuit estable de programació regular de
cinema familiar en català, que serà present a nou ateneus de Catalunya i que promou Òmnium
Cultural, amb la col·laboració de DracMàgic i MODIband.
El dissabte, a les 11 del matí, té lloc la projecció de la pel·lícula Ernest & Celestine. Contes
d'hivern, de Benjamin Renner, Stéphane Aubier, Vincent Pata.
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Visita guiada a l'exposició del Reus de les sis copes
Dissabte, a les 11 del matí i al museu del raval de Santa Anna, s'hi fa una visita comentada per
conèixer l'exposició dedicada al Reus de les sis copes.
Aquí hi podeu aconseguir, de franc, el vostre tiquet.
També us pot interessar:
Ruta modernista "Reus 1900"
Visita guiada dinamitzada dirigida a totes les edats, per conèixer quins són els edificis modernistes
més emblematics del centre de la ciutat.
El punt de sortida és l'estació enològica de Reus, el dissabte a dos quarts de 12 del migdia.
Les reserves s'han de fer al telèfon 977 010 670.
"3 Tenors?", al Morell
De cara a dissabte al vespre, al Morell s'hi representa l'espectacle 3 Tenors?, un concert a l'ús,
però fora dels canons lírics estipulats. Un concert amb el divisme just, amb gust i divertit.
La cita és a les 8 del vespre. Les entrades, a la venda aquí.
"Moments", a l'Orfeó
Diumenge, a les 6 de la tarda i a l'Orfeó Reusenc, hi té lloc el concert Moments, amb Núria
Esquius i Jorge Varela.
Emocions, riures, complicitats, comicitat... en un espectacle on Esquius explicarà històries
personals associades a les cançons que cantà, acompanyada al piano per Varela.
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