JUNY 2019

JULIOL 2019

Dissabte 1 de juny,
Amb motiu del dia de l’associacionisme,
- A les 19h, a la Sala Llarga dels Xulius,
Exposició de puntes de coixí
A càrrec de les puntaires de l’entitat

Divendres 5 de juliol,
- A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça del Castell
XXX Cicle de Música al Castell
Manel Camp i Gemma Abrié amb l’espectacle
“Jazzcàntic”.

Oberta els divendres i dissabtes de 19 a 21h, i
diumenges de 12 a 14h i de 19 a 21h. Fins el 16 de juny.

Dissabtes 1, 8 i 15 de juny de 5 a 7 de la tarda i
diumenges 2,9 i 16 de juny d’11 a 1 del migdia,
Inscripcions de casal i colònies
Més informació esplaixulius@hotmail.com

Divendres 7 de juny,
- A ¾ de 9 del vespre al pati dels Xulius,
Espectacle poètico-musical
“Hem vingut a fer l’amor” per gentilesa
d’Òmnium Garraf.
Entrada lliure. Taquilla inversa.

Diumenge 9 de juny,
- A les 8h del matí des de la plaça de l’Església,
4a Etapa camí ramader Montserrat-Núria

Dissabte 6 de juliol,
- A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça del Castell
XXX Cicle de Música al Castell
Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries
amb l’espectacle “26 anys al 4L”.
Cap de setmana 12, 13 i 14 de juliol,
Sortida a un 3000. Garmo Negro i Infiernos.
Zona de Panticosa (Osca).
Més informació a farraiaccio@gmail.com

Dissabte 13 de juliol,
- A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça Marcer
Havaneres amb el grup Barca de Mitjana.
A la mitja part hi haurà degustació de rom
cremat.

Inscripcions a caminadesxulius@gmail.com

Dissabte 15 de juny,
Per commemorar el dia de la música,
- A les 11h al pati dels Xulius,
Concert a càrrec dels alumnes de l’Escola
de Música de Sant Pere de Ribes
- Tot seguit,
Concert de la coral dels Xulius.
Divendres 21 de juny,
- A la Sala Llarga dels Xulius,
Inauguració de l’exposició
20 anys al local del c/ Major, 13

Dissabte 20 de juliol,
- A les 22 h, al pont de la Palanca,
Caminada nocturna
Cal portar sopar, aigua, calçat adequat i frontal
o llanterna.
Diumenges 21 i 28 de juliol,
- A les 20h, a la plaça Marcer,
Concert de Riekestra,
banda de músics de Sant Francisco.

Obertura durant l’horari del bar. Fins el 21 de juliol.

Diumenge 23 de juny,
- A 2/4 de 10 del vespre al carrer Major,
Revetlla de Sant Joan
- Sopar de revetlla, coca, foguera i música amb
DJ Nacho (Música dels 60, 70, 80)
Cal que cadascú es porti el sopar, plats, coberts i gots;
nosaltres pararem la taula, donarem beguda i coca.
Inscripcions fins el dimecres 19 al bar de l’entitat o a
través del formulari online que trobareu al web.

Dilluns 24 de juny
- A les 19 hores al Bar Ca la Nisa i sala annexa,
Exposició de pintures d’artistes de Ribes
Obertura durant l’horari del bar. Fins el 14 de juliol.

HORARI BAR CA LA NISA
De dimarts a divendres: 17.30 - 22.30h
Dissabtes: 11.00 - 13.00h / 18.00 - 23.00h
Diumenges: 11.00 - 13.00h
TANCAT del 12 d’agost al 3 de setembre

http://xulius.org

xulius@ribes.org

