La Fira d’art arriba a la seva 26ena.
edició amb un programa variat i
divers gràcies a la incorporació de
noves activitats que enriqueixen la
temàtica central basada en l’exposició
d’obres artístiques a les eres.

El diumenge, el públic infantil
tindrà l’oportunitat d’atansar-se al
món de l’art a partir d’un taller de
papiroflèxia i d’una activitat pràctica
destinada a donar a conèixer l’obra
de l’artista convidat.

Els actes comencen el divendres amb
una xerrada d’en Miquel Seguer,
autor del cartell i de l’estampa, sobre
la percepció del color. Aquest artista
també exposarà un recull de la seva
obra pictòrica a la Pinacoteca. Tot
seguit, en el context del Festival de
Cinema Rural “Mostremp sobre
rodes” que viatja per diferents
pobles, es projectarà una sèrie de
curtmetratges.

Tota aquesta programació es
complementarà amb la descoberta
d’una placa d’homenatge a José
Pizarro, amb l’espectacle de dansa
“Paseando” i amb la presentació
del Festival de Música Antiga dels
Pirineus a Salàs amb el concert del
grup vocal “Ensemble O Vos Omnes”.

La fotografia, que es va incorporar a
la Fira l’any 2013, estarà present en
el taller, ”Ull de vidre” i en el 3er.
Concurs INSTAGRAM. El maridatge
música-vi, clourà el dissabte.
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PROGRAMA D’ACTES
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PLAÇA DEL
FORN VELL

CARTELL

19:00h

9:00h

Es pot comprar a la taula del servei
d’información o contactant amb
l’Associació Fira d’Art (firadartsalas@
gmail.com).

Inauguració
Xerrada conferència:
“La percepció del color”
A càrrec de l’artista i divulgador
Miquel Seguer
Lloc: Pinacoteca (Edif. Casal St. Pere)
Mostremp sobre rodes: Projecció
de curtmetratges del Festival de
cinema rural del Pallars
Lloc: Plaça del Forn Vell
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DIUMENGE 14
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17 a 19h Taller fotogràfic “Ull de Vidre“
A càrrec de Manel Dalmau
(CAL PORTAR CÀMARA)
Lloc: K-melot (Edif. Casal St. Pere)
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ERA DE PÒLIT

18:00h

Obertura dels espais firals

19:30h

Descoberta d’una placa homenatge
a José Pizarro
Lloc: Raval de la Solana, n.18

18 a 20h Papiroflexia
A càrrec de Carme de Dios
Lloc: Era de Pòlit

Inici del 3er. Concurs Instagram
Tema: “Salàs al Detall”
#firadartsalas

10 a 12h Taller fotogràfic “Ull de Vidre“
A càrrec de Manel Dalmau
Lloc: K-melot (Edif. Casal St. Pere)
BASES DEL CONCURS
11:00 h

Obertura dels espais firals

11 a 13h Taller infantil: “Obres d’en Miquel
Seguer“
A càrrec de Núria Gonzalez (mestra
de primària)
Lloc: Era Les Eres
13:30h

Tancament dels espais firals

18:00h

Obertura dels espais firals

18:30h

Entrega dels premis del concurs
Instagram
Lloc: Pinacoteca (Edif. Casal St. Pere)

19 a 20h Espectacle de dansa “Paseando”
A càrrec d’Alba Olmedo
Lloc: Era d’en Balust
20:00h

Tancament dels espais firals

01 Entraran a formar part del
concurs tots aquells que pugin
fotografies a Instagram amb l’etiqueta
#firadartsalas.
02 El concurs s’obrirà oficialment el
diumenge 14 d’agost a les 9:00h i
finalitzarà el mateix dia a les 13:00h.

Zona d’aparcament

PIZZERIA & TRATTORIA
L’ERA DEL SALASSE

20:15h

HOTEL-RESTAURANT BERTRAN
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BAR-RESTAURANT
L’ERA D’EN BALUST

PIOLET
XPERIENCE

20:30h

Tast musical: “Ritmes Musicals“
Danses emparentades amb el vals
Lirisme de Grieg
Bolero de Ravel
A càrrec del Celler Vila Corona i
Ramon Costa (musicòleg)
Lloc: Sala de l’Associació de Gent
Gran (Casal St. Pere)
Tancament dels espais firals

11 Totes les imatges que participin en
el concurs podran ser utilitzades per
l’Associació en campanyes de promoció.

04 Les fotografies hauran d’estar fetes
en el període del concurs. Se’n podran
fer tantes com es desitgi, totes entraran
en el concurs.

13 D’acord amb la llei de Protecció de
Dades de caràcter personal, les dades
dels guanyadors no s’incorporaran a
cap fitxer.

05 Les fotografies han de ser originals
i fetes amb dispositiu mòbil (Android/
Iphone).

12 El jurat estarà format pels actuals
membres de l’Associació de la Fira
d’Art. Per al veredicte, consultar el
programa.

06 La participació és gratuïta.
Festival de Música Antiga dels
Pirineus
Grup vocal: Ensemble O Vos Omnes
Lloc: Església Parroquial de Salàs de
Pallars

10 S’atorgarà 1er i 2on premi. Els premis
s’han de recollir personalment o per
delegació amb una altra persona amb
una autorització per escrit.

12 La publicació d’imatges a Instagram
amb l’etiqueta del concurs significa
l’acceptació d’aquestes bases.

DILLUNS 15
20:00

09 Els guanyadors hauran de posar-se
en contacte amb l’Associació al correu
contacte@firadartsalas.cat per enviar
la fotografia amb la resolució més gran
possible.

03 El tema del concurs serà “Salàs al
detall”.

Espais d’activitats de la fira
Parada bus

fotografia. Els seus noms es faran
públics a Facebook, Twitter i web de
l’Associació.

07 Totes aquelles fotografies penjades
abans o després de les dades marcades
o que no s’adeqüin a les condicions del
concurs, quedaran automàticament
descartades.
08 Els guanyadors seran contactats
a través d’un missatge a la seva

L’organització no es fa responsable
de cap problema o error tècnic d’un
sistema en línia informàtic, servidor o
proveïdor, equip informàtic o error de
software de qualsevol correu electrònic
que pugui produir-se.

