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L'exposició es podrà visitar fins al 2 de febrer.

De l'1 de desembre de 2019 al 2 de febrer de 2020

Exposició

69a Exposició de Pessebres a la Capella: "Pessebres de pel·lícula"

La 69a edició de l’Exposició de Pessebres de la Capella ha escollit enguany les
pel·lícules com a tema que uneix tots els diorames de la planta baixa i també
l’exposició del primer pis.

Així, als diorames dels 15 quadres i les 4 vitrines (una de les quals ha estat
elaborada pels 6 aprenents del taller de pessebres) de la planta baixa les escenes
bíbliques estan acompanyades per una escena o una ambientació d’una coneguda
pel·lícula de la història del cinema, des d’Allò que el vent s’endugué (1939) o
Cantant sota la pluja (1952) fins a Mamma Mia (2008) o Avatar (2009), passant per
La vida de Brian (1979), Cinema Paradiso (1988) o Harry Potter i la pedra
filosofal (2001), entre d’altres.

D’altra banda, al primer pis s’hi pot trobar l’exposició “Viatge a l’interior d’una
pel·lícula”, preparada a cura del Club Cinema Castellar Vallès. La mostra fa un
recorregut essencial per tots aquells elements que cal tenir en compte en el procés
de creació i producció d’un film. L’exposició inclou una exposició de fotografies
del rodatge de La plaça del Diamant el 1981, a més d’un decorat original del film.
També hi ha altres materials com objectes vinculats a la tascada de muntatge, i un
reguitzell d’imatges clàssiques de cinema, entre d’altres.

77è Concurs de pessebres

Recull les bases fins al dia de Nadal i fes la teva inscripció! La visita del Jurat serà
el dia 29 de desembre.

Horari | Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h; dies feiners
del 23 de desembre al 3 de gener, de 17 a 20 h

Destinataris | Públic general

Organitza | Grup Pessebrista de Castellar, amb la col·laboració del Club Cinema
Castellar

Programa | Cicle Nadalenc 2019
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