COMENÇA LA VENDA
D’ENTRADES PER AL
FESTIVAL SISMÒGRAF 2016
LES LOCALITATS ES PODRAN ADQUIRIR A TRAVÉ
ÉS
DEL WEB DEL FESTIVAL, A LES TAQUILLES DEL
TEATRE PRINCIPAL D’’OLOT I A CAN TRINCHERIA
•

Es pot adquirir un abonament per 68 €, que inclou tots els espectacles de
pagament programats dins del marc del festival

•

L’organització facilita descomptes per a titulars del carnet Coolturajove
Olot, els del carnet d’instal·lacions esportives municipals d’Olot i per a
professionals i estudiants de dansa, entre d’altres descomptes habituals

Olot, 29 de febrer de 2016.- Les entrades per al festival Sismògraf, que se
celebra enguany a Olot del 31 de març al 3 d’abril, es posen a la venda a partir
de demà. Es tracta de la setena edició del festival, que centra el seu interès en el
benestar i proposa una programació artística que uneix dansa i salut, dansa i
educació, i dansa i comunitat.
Les entrades es poden adquirir a les taquilles del Teatre Principal d’Olot
(Passeig d’en Blay, 5. Dilluns i dimarts, de 10 a 13h. Dimecres, dijous i
divendres, de 14.30 a 20.30 h), a Can Trincheria (Carrer Sant Esteve, 29. De
dilluns a divendres, de 10 a 14h i de 17 a 19h) i a través de la pàgina web del
festival (www.sismografolot.cat). Les entrades també es poden comprar el dia
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de l’espectacle des d’una hora abans al recinte on tingui lloc, sempre que n’hi
hagi entrades disponibles.
També es pot adquirir un abonament que inclou tots els espectacles de
pagament, programats dins del marc del festival. El preu de l’abonament és de
68 €.
L’organització també facilita descomptes per las titulars del carnet
Coolturajove, els del carnet d’instal·lacions esportives municipals d’Olot i
per a professionals i estudiants de dansa, entre d’altres.
Les entrades per veure les ‘Rèpliques’, novetat d’aquesta edició i que fan
referència als espectacles que es programen abans i després de les dates
oficials de Sismògraf, es poden comprar ja des del passat 18 de desembre al
Can Trincheria i per Internet a www.olotcultura.cat. Entre les ‘Rèpliques’,
trobem els espectacles de dansa i futbol, així com la proposta Cinquè hivern de
la companyia Mal Pelo.
Un any més, en la segona edició ja com a mercat estratègic a Catalunya,
Sismògraf esdevé l’epicentre de la dansa a Catalunya, programant durant
quatre dies, més de 30 espectacles que, juntament amb els espectacles
suplementaris, les ‘Rèpliques’, depassen la quarantena de projectes artístics
programats.
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