
Versos Lliures de Carrer, el 29 i 30 de setembre a Tarragona.

  La primera edició de les “24 hores de poesia ambulant” es faran el 
cap de setmana del 29 i 30 de setembre.
  Es tracta d'una iniciativa d'un grup de gent de la ciutat per tal de 
reivindicar la cultura popular, lliure i al carrer, en què no hi hagi 
diners pel mig (més enllà d'uns mínims...). 
  Hi pot participar qui vulgui, ja escrigui, reciti, llegeixi, balli  
interpreti, canti, somiï... Tothom hi és convidat i convidada i només 
cal apuntar-se al correu jordimartifont@gmail.com explicitant a quina 
hora es vol actuar, recitar, dir... 
  I si ho decidiu el mateix dia busqueu-nos pels carrers i places de la 
Part Alta de Tarragona.
  Podreu veure tota la informació a http://ateneutgn.ourproject.org/

Animeu-vos!!

Versos Lliures de Carrer, el 29 i 30 de setembre a Tarragona.

  La primera edició de les “24 hores de poesia ambulant” es faran el 
cap de setmana del 29 i 30 de setembre.

  Es tracta d'una iniciativa d'un grup de gent de la ciutat per tal de 
reivindicar la cultura popular, lliure i al carrer, en què no hi hagi 
diners pel mig (més enllà d'uns mínims...). 
  Hi pot participar qui vulgui, ja escrigui, reciti, llegeixi, balli  
interpreti, canti, somiï... Tothom hi és convidat i convidada i només 
cal apuntar-se al correu jordimartifont@gmail.com explicitant a quina 
hora es vol actuar, recitar, dir... 
  I si ho decidiu el mateix dia busqueu-nos pels carrers i places de la 
Part Alta de Tarragona.
  Podreu veure tota la informació a http://ateneutgn.ourproject.org/

Animeu-vos!!

Versos Lliures de Carrer, el 29 i 30 de setembre a Tarragona.

  La primera edició de les “24 hores de poesia ambulant” es faran el 
cap de setmana del 29 i 30 de setembre.
  Es tracta d'una iniciativa d'un grup de gent de la ciutat per tal de 
reivindicar la cultura popular, lliure i al carrer, en què no hi hagi 
diners pel mig (més enllà d'uns mínims...). 
  Hi pot participar qui vulgui, ja escrigui, reciti, llegeixi, balli  
interpreti, canti, somiï... Tothom hi és convidat i convidada i només 
cal apuntar-se al correu jordimartifont@gmail.com explicitant a quina 
hora es vol actuar, recitar, dir... 
  I si ho decidiu el mateix dia busqueu-nos pels carrers i places de la 
Part Alta de Tarragona.
  Podreu veure tota la informació a http://ateneutgn.ourproject.org/

Animeu-vos!!

Versos Lliures de Carrer, el 29 i 30 de setembre a Tarragona.

  La primera edició de les “24 hores de poesia ambulant” es faran el 
cap de setmana del 29 i 30 de setembre.

  Es tracta d'una iniciativa d'un grup de gent de la ciutat per tal de 
reivindicar la cultura popular, lliure i al carrer, en què no hi hagi 
diners pel mig (més enllà d'uns mínims...). 
  Hi pot participar qui vulgui, ja escrigui, reciti, llegeixi, balli  
interpreti, canti, somiï... Tothom hi és convidat i convidada i només 
cal apuntar-se al correu jordimartifont@gmail.com explicitant a quina 
hora es vol actuar, recitar, dir... 
  I si ho decidiu el mateix dia busqueu-nos pels carrers i places de la 
Part Alta de Tarragona.
  Podreu veure tota la informació a http://ateneutgn.ourproject.org/

Animeu-vos!!

mailto:jordimartifont@gmail.com
http://ateneutgn.ourproject.org/
mailto:jordimartifont@gmail.com
http://ateneutgn.ourproject.org/
mailto:jordimartifont@gmail.com
http://ateneutgn.ourproject.org/
mailto:jordimartifont@gmail.com
http://ateneutgn.ourproject.org/



