JUNY 2018
Fins el 22 de juny
-a la Sala Llarga dels Xulius,

Exposició fotogràfica
“Dimecres? Sortim a caminar”
A càrrec de David Guillaumes i Josep Juliachs

JULIOL 2018
Divendres 6 de juliol
- A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça del Castell

XXIX Música al Castell
Vilanova Big Band & Clara Luna sota la direcció
de Jordi Paulí.

Divendres 15 de juny
-a partir de les 21’00 hs al pati de l’entitat,

Dissabte 7 de juliol

Sopar i música cubana amb Javier d’voe

- A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça del Castell

Dins la Fira el Retorn dels Indians.

XXIX Música al Castell
Invisibles, projecte poetico-musical

Dissabte 16 de juny
Per commemorar el dia de la música,
- a les 18’00 hores al pati dels Xulius,
Concert Escola de Música de Sant Pere de Ribes
- Tot seguit,
Concert de la Coral dels Xulius

Diumenge 8 de juliol

Dijous 21 de juny

Cap de setmana 13, 14 i 15 de juliol
Sortida a un 3000.

-a les 19’30 hs al Cine Ribes del Centre Parroquial.

“Kilian Jornet, path to Everest” passe de la
darrera entrega Summits of my life de K.Jornet.

-a 2/4 d’11 de la nit, a la plaça Marcer,

Havaneres amb el grup Veles i Vents.
A la mitja part hi haurà degustació de rom cremat.

Pic Russell i Vallibierna fent nit a Cap de Llauset.

Preu entrada 7 € / Socis Xulius 5 €
Acte organitzat per Cinema Ribes amb la col·laboració
de Farra i Acció – els Xulius.

Dissabte 14 de juliol
-a les 22’00 hs al pont de la Palanca,

Caminada nocturna
Dissabte 23 de juny
- a 2/4 de 10 del vespre al carrer Major

Cal portar sopar, aigua, calçat adequat i frontal o
llanterna.

Revetlla de Sant Joan
- sopar de revetlla, coca, foguera i música.
Cal que cadascú es porti el sopar; nosaltres pararem la
taula. Les inscripcions es poden fer al bar de l'entitat fins
el dilluns 21 de juny.

BONA REVETLLA DE SANT JOAN
I MOLT BONA FESTA MAJOR DE SANT PERE !

Diumenge 24 de juny
- a les 19’00 hores a la Sala Llarga dels Xulius,

Exposició de pintures d’artistes de Ribes
Obert dissabtes de 18’00 a 20’00 hores i diumenges i
festius de 12’00 a 14’00 i de 18’00 a 20’00 hores.
Fins al 8 de juliol.

www.xulius.org

xulius@ribes.org

