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El BRAM! Infantil se suma a les activitats especials de la 10a
Mostra de Cinema amb una exposició d’artefactes de cine

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

En aquesta edició del BRAM!, les activitats adreçades als infants tindran lloc
dos dies: el 25 de febrer i el 4 de març

El BRAM! Infantil, que des de l’any 2012 ofereix propostes adreçades als infants en
el marc de la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès, tindrà lloc per primera
vegada aquest 2018 durant els dos diumenges del BRAM! (25 de febrer i 4 de
març), amb activitats especials la primera jornada.

Així, un dels atractius d’aquestes activitats familiars serà l’exposició interactiva
d’artefactes precursors de cinema que s’instal·larà el matí del 25 de febrer (d’11 a
14 h) al passeig de la plaça Major, dins la Fira Fora Estocs i molt més que organitza
Comerç Castellar. Es tracta d’una col·lecció de màquines i artefactes que al llarg de
la història van ser inventats per tractar de reproduir i conservar en imatges el món
que ens envolta. La instal·lació interactiva de Zinematik permetrà experimentar amb
diversos d’aquests artefactes, com per exemple el zoòtrop, el praxinoscopi o la
càmera fosca, entre d’altres, i també inclourà un taller de taumatrop.

A més, a la primera jornada del BRAM! Infantil 2018 es podrà gaudir dels contes de
Rosa Fité, a les 11 hores i amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal Antoni
Tort, i d’una xocolatada que compta amb la col·laboració de Colònies i Esplai
Xiribec, l’Esplai Sargantana i el Forn Sant Jordi a les 11.30 h.

Concert del Cor Sant Esteve i projecció de La revolta dels contes el 4 de març

D’altra banda, el diumenge següent, 4 de març, les activitats del BRAM! infantil
tindran lloc a l’Auditori Municipal Miquel Pont. En aquest sentit, a les 12 hores s’hi
ha programat un concert del Cor Sant Esteve, mentre que a les 12.30 hores s’hi
projectarà la pel·lícules La revolta dels contes, un film basat en els versos de Roald
Dahl que recupera contes tradicionals, per la qual cosa l’organització anima els
infants a assistir-hi disfressats.
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