Coses per fer

CAP
DE SETMANA
IDEAL

Divendres

!Æ

Survival Zombie
Els zombis han atacat el Poble Espanyol i heu
de sobreviure superant diverses proves. Si us
enxampen no s’acaba el joc: aleshores vosaltres
heu d’infectar la resta! Un real game apte per als
nens a partir de 10 anys i on al·lucinareu amb el
realisme dels morts vivents.
Æ Poble Espanyol. M: Espanya. Dv. 12 i ds. 13. De 23 a 5 h. 34,90 €.

IOGA

DANSA

ART

Global Yoga
Congress

Choreoscope

Continents

Æ Diversos espais. Del dt. 9 al
dg. 14. 4-5 €.

Æ Museu Marítim.
M: Drassanes. De 8 a 20 h.
Gratis.

Gran cita per als ioguis
de tots els nivells,
edats i modalitats.
Classes magistrals de
mestres d’arreu del
món, concerts, tallers,
xerrades i food trucks.
Æ Col·legi Pare Damià Sagrats
Cors. FGC: Reina Elisenda. Del
dj. 11 al dg. 13. 90-290 €.
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La Filmoteca i els
Cinemes Maldà
projecten els films del
Festival Internacional
de Cinema de Dansa
de Barcelona. Per
promoure la dansa i
incentivar els nous
projectes.

Instal·lació que Xavier
Masero ha creat amb
60 àmfores de gres i
porcellana, objectes
que durant segles van
modular l’intercanvi i
l’explosió de la cultura
mediterrània.
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Dissabte
CINEMA

Toy story 2

No fa falta ser un nen
per gaudir i apreciar
la màgia de les
pel·lícules de Pixar
i en especial de Toy
story. A la segona part,
les joguines han de
rescatar en Woody
d’un segrestador.
Æ Filmoteca. M: Liceu. Ds. 13 i
dg. 14. A les 17 h. 2 €.

ART

Human bodies

Revolucionària i
polèmica, l’exposició
Human bodies torna
a la ciutat amb més
de 160 peces, entre
cossos sencers i
òrgans, que mostren
l’anatomia de manera
real.
Æ Las Arenas. M: Espanya. De
10 a 20 h. 10-12 €.

Independent BCN
Coffee Festival
Després de dos dies només per
a professionals, l’IBCF s’obre
a tothom amb una jornada
plena de tallers i xerrades
sobre el cafè d’especialitat
i altres productes amb què
comparteixen filosofia, com la
cervesa artesana i el vi natural.
Æ Espacio 88. M: Bogatell. Ds. 13. De 10 a 23 h. Gratis.

Diumenge

FIRA

Saló Nàutic

A més d’admirar
les embarcacions
més noves, hi haurà
sessions de vela
lleugera, caiac i surf de
rem, així com tallers
infantils, música i
desfilades.

Correbarri
La lluita entre districtes ja és
aquí. Calceu-vos les sabatilles
i correu perquè el vostre
pugi dalt del podi. Tornarà a
guanyar Sant Andreu?
Æ Plaça del Mar. M: Barceloneta. 9 h.

Æ Port Vell. M: Barceloneta. Dc.
11-dg. 14. 10-19 h. 11,50 €.

BARS

Ruta del Vermut

Una quinzena de bars
de Sant Antoni lluiten
per aconseguir el
premi al millor vermut
preparat. Tasteulos tots i escolliu
guanyador!
Æ Sant Antoni. Fins al dg. 14.

Tens moltes més idees a timeout.cat/cap-de-setmana
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