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La inauguració de l'exposició obrirà les activitats del 10è BRAM!

La inauguració de l’exposició “10 anys de BRAM!” posarà en
marxa divendres la Mostra de Cinema de Castellar 2018

Dimecres 21 de febrer de 2018
Programes| BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2018

La inauguració de l’exposició “10 anys de BRAM!” donarà divendres, 23 de febrer,
el tret de sortida a la vintena de propostes de la Mostra de Cinema de Castellar del
Vallès 2018, que organitza un any més una comissió formada pel Club Cinema
Castellar Vallès i l’Ajuntament de la vila.

L’acte d’obertura de “10 anys de BRAM!” començarà a les 19 hores i consistirà en
un recorregut pels dos espais d’El Mirador que acullen l’exposició: la rampa adjunta
a la porta d’entrada a l’Auditori i la Sala d’Exposicions d’El Mirador. Durant aquest
recorregut es podran contemplar els 48 plafons que s’han instal·lat a l’equipament
amb l’objectiu de commemorar el desè aniversari de la Mostra i recordar tot el que
s’hi ha pogut veure en les edicions passades. Així, entre d’altres, “10 anys de
BRAM!” ensenya pòsters d’algunes de les pel·lícules que s’hi han projectat, cartells
promocionals de les deu edicions celebrades i també algunes imatges significatives.

L’acte d’obertura de l’exposició estarà amenitzat per la coral SOM·night d’Espaiart,
que oferirà música en directe. A més, també s’ha previst un brindis per
commemorar el desè aniversari del BRAM! amb una copa de cava.

A més d’obrir la Mostra d’enguany, “10 anys de BRAM!” és també la primera de
les activitats extraordinàries que s’han previst per commemorar aquesta edició
especial del BRAM!
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