Biblioteca Tirant lo Blanc - Belianes
Divendres 2, a les 18.30 h
TALLER DE MANUALITAS
Activista creativa de decoració de la biblioteca. L’engalanarem amb elements que ens transportin a terres
de vinya i vi. Prepararem la biblioteca pel mes de les Lletres i Vins.
Activitat adreçada als nens i les nenes, cal portar molta imaginació.

Divendres 9, a les 18.30 h
TALLER DE PINTURA AL VI
L’artista multidisciplinari Jordi Traperho ens acompanyarà en la nostra pràctica artística per endinsar-nos
en la tècnica de pintar amb vins negres, comprovarem les seves múltiples tonalitats i assajarem amb la
nostra creativitat. L’artista convidat farà una obra pintada en directe amb aquesta tècnica, i conjuntament
amb totes les altres, quedaran exposades a la biblioteca durant tot el mes de febrer. Per tancar la sessió
artística farem un tast de most natural de diferents varietats de Suc de Vida, 100% suc de raïm.
Activitat adreçada a tots els públics: grans i petits.

Dissabte 10, a les 19 h
TAST A CEGUES AMB VINS DEL RIU CORB
Experimentarem d’una forma divertida amb els diferents Vins del Riu Corb, descobrirem les seves virtuts i
identificarem les seves diferències, amb l’acompanyament dels homes i les dones que cultiven les terres
de la subzona Vall del Corb.
Els vins de la vall estan marcats pel seu clima i el sòl, tret que els fa especial, durant el tast els
descobrirem en les seves múltiples personalitats: blancs, negres i rosats.
Activitat per adults, places limitades, cal inscriure’s a la biblioteca o Ajuntament.

Divendres 23, a les 19 h
HORA DEL CONTE: ‘EL VIATGE DEL VI’
Elisabeth Ulibarri ens presentarà el seu equip de follets entremaliats, noies poderoses, bruixots malignes
i fadetes amb ales, que ens acompanyaran en un viatge màgic a la recerca del millor vi.
Activitat adreçada a famílies.
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DURANT TOT EL MES DE FEBRER
APARADOR CULTURAL: LLETRES I VINS.
Vine a remenar al nostre centre d’interès dedicat al món del vi. Hi trobaràs una àmplia biografia de llibres
per profunditzar en la cultura del vi, novel·les i pel·lícules que t’endinsaran en la viticultura i els contextos
en què es desenvolupa.
CLUB DE LECTURA
El febrer el dedicarem a llegir el còmic ‘Los ignorantes’ de Étienne Davodeau, acompanyarem la tertúlia
literària amb una degustació de Vins del Riu Corb i de most natural Suc de Vida.

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS
PER MÉS INFORMACIÓ VISITEU-NOS A LA BIBLIOTECA
O A TRAVÉS FACEBOOK.COM/BIBLIOTECATB
TOTES LES ACTIVITATS ES REALITZARAN A LA BIBLIOTECA TIRANT LO BLANC

AJUNTAMENT
DE BELIANES

