PROGRAMACIÓ INSPIRA 2022

Les actuacions i activitats es repartiran
pels diferents espais del festival:
Escenari Valors
Escenari Talent
Zona Somnis
Zona Felicitat

ESCENARI VALORS:
On es faran concerts musicals.
*11:30h → Taller “Etiquetes”. *Davant l’escenari
Taller per treballar els estereotips.

12:00 h → XIULA
Grup musical per gaudir en família.

18:00 h → BLAUMUT
Grup musical català que combina
instruments de corda i cançó d’autor.

20:45 h → ELS CATARRES
Conegut grup de música catalana
que presenta el nou disc “Diamants”.
22.30 h → MARCEL I JÚLIA
Duo musical català amb temes frescos
i compromesos amb el planeta.

00:00 h → DJ’S PEL CANVI + DJ MISSURI
Discjòqueis que combinen estils musicals
diversos per fer-nos ballar.

ESCENARI TALENT:
Espai de sensibilització a través
d’activitats i espectacles.

13:15 h → CLAMS
Grup català amb coristes amb
disCapacitat intel·lectual.

15:15 h → RÀDIO “EL GALL”
Magazín fet per persones de
la Fundació MAP i La Veu de Sant Joan.

16:30 h → ART-I-MENT
Espectacle que combina música,
pintura, dansa i poesia.

17:15 h → EL PAÍS VERMELL
Conte inclusiu que representa
relats tradicionals versionats.

19:30 h → P9. DANSA INCLUSIVA
Espectacle de dansa inclusiva d’Eva Durban
amb 24 ballarins i ballarines, 7 dels quals
amb diversitat funcional.

ZONA SOMNIS I SUPERACIÓ
Espai amb activitats, espectacles i tallers
lúdics i de sensibilització.
Per a un públic infantil i familiar.

11:00 a 20:00 h → Inflables, jocs gegants i maquillatge.
11:00 h → Ràdio. L’equip d’”El Gall” de La Veu de Sant Joan farà
contingut i entrevistes als protagonistes del festival.
11:00 a 17.30h → Concurs de dibuix i pintura ràpida “Crea per la
Salut Mental”
12:00 a 18:00 h → Activitats espai sensibilització: jocs, bicicletes
adaptades...
16:00 a 20:00 h → Tallers Fundació MAP: activitats creatives amb
material reciclat.
16:00 a 20:00 h → Activitats de circ: activitats per a conèixer el
món del circ en família.

ZONA FELICITAT:
Espai de serveis i música d’ambient.

11:00 a 1:00 h → FOOD TRUCKS I ZONA BRASA:
Diferents opcions per a tots els gustos per poder
menjar dins el recinte del festival.

14:15 h → DJ'S PEL CANVI + DJ DOOPOODOO:
Discjòqueis que combinaran estils musicals
diversos per ambientar l’hora de dinar.

