
D’abril a juny de 2017
Totes les activitats es faran al Gra

www.grajove.cat

Duo acústic granollerí que versiona 
èpoques i estils diversos, des de jazz  
i folk a temes acústics de rock i pop  
actual. Dos músics procedents  
d’àmbits diferents presenten una 
combinació musical d’èxit.

LLUM D’OLI

A les 21 h

19/05

Un espectacle d’humor que barreja  
el monòleg i les històries amb infinitat  
d’imitacions de personatges mediàtics. 

EDU MUTANTE 
- IMITÓLOGOS-

A les 21 h

21/04

JO JET  
I MARIA RIBOT

A les 21 h
Pl. de l’Església

02/06
Hem de fer-nos el llit? Podem triar 
no fer-lo? Amb aquesta metàfora 
quotidiana el duet de Manresa  
il·lustra Lliure o descansar. És la  
pregunta que ordena les cançons  
del seu nou disc. Un directe sensible,  
emocionant i autèntic amb guitarra  
i veus, que ens farà plantejar-nos  
l’interrogant a la sortida.



Magret de Paco. Grup de rock. Temes propis i versions 
(disco, heavy, punk, funk). Després de l’actuació, ruta de bars. 
Org.: Magret de Paco

MAGRETINYA 
2017

A les 21 h

01/04

Nits musicals amb grups de Granollers i comarca cada 
dissabte de lluna plena. Org.: ASGRAM

CONCERTS DE 
LLUNA PLENA

A les 20 h

08/04 i 13/05

KARAOKE

28/04

Tarda musical on tu seràs el protagonista i podràs interpretar 
tot tipus de cançons. Org.: Col·lectiu jove Let’s Sing Together

Mostra el teu talent dalt d’un escenari. Acció adreçada  
a joves de 12 a 30 anys de Granollers i la comarca.
Inscripcions fins a un dia abans de l’activitat.

Activitats literàries i jornada amb parada de llibres lliures  
(bookcrossing), per fomentar la lectura a través del joc.  
Pl. Església

PER SANT JORDI: 
BOOKCROSSING

De 17 a 19 h

De 18 a 20 h

21/04

Porta el teu instrument i participa a la jam cada tercer 
dijous de mes! Org.: ASGRAM

A les 20.30 h

«L’èxode sirià: lluitant per la supervivència», d’Aleix Oriol 
Vergés. Imatges capturades a la ciutat siriana de Kobane 
poques setmanes després de l’expulsió de l’Estat Islàmic 
per part de les forces kurdes. Col·labora: JEF   
Org.: Gra i Biblioteca Can Pedrals

Exposició  
fotogràfica

Del 03 al 25/05
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Col·labora:

LA CASA DEL 
MÚSIC  

JAM SESSION

20/04, 18/05  
i 15/06

ESCENARI 
OBERT

A les 20 h

12/05 i 9/06


