Preus per a l’acte de cloenda:
15 € general (per a tothom)
12 € reduïda (socis d’Òmnium Cultural, menors de 12 anys i jubilats).
Venda d’entrades anticipades a l’Oficina de Turisme del Solsonès
(Ctra. de Bassella, 1) i una hora abans a les taquilles del Teatre
Comarcal de Solsona.

ORGANITZA

HI COL·LABORA

UNA DESENA EDICIÓ
QUE REVOLUCIONA EL CERTAMEN
I ENS FARÀ GAUDIR, MÉS QUE MAI,
DE L’ART I LA LITERATURA CATALANA

Enguany els Premis DRAC arriben a la desena edició; és per
aquest motiu, per celebrar aquestes ja nou edicions d’un
certamen plenament consolidat i amb un gran ressò, que
Òmnium Cultural del Solsonès incorpora una nova categoria de
Curtmetratges, i planteja tota una diada dedicada a les lletres i
al cinema.
Volem que els DRAC surtin al carrer, que inundi el nucli antic
de Solsona d’imatges i de paraules, que els carrers es facin ressò
que estem de celebració.

PROGRAMACIÓ

NARRATIVA
LECTURA DE RELATS CURTS

D’11 del matí fins a les 2 de la tarda
Bibilioteca Carles Morató, Pl. Ramon Llumà
A la biblioteca Carles Morató hi haurà taules habilitades per a poder
llegir els finalistes de la categoria narrativa.

POESIA

ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT
DELS PREMIS DRAC 2018
A les 9 del vespre
Teatre comarcal de Solsona
El tradicional acte de lliurament de premis donarà punt final a
la jornada, amb l’entrega de premis a les tres categories de relat
curt, poesia i curtmetratge. Enguany també hi participarà el
Jove Ballet Solsoní.

RECITAL DE POESIA

A les 11, 12, 1 del migdia
C/ Castell (Torre de les hores)
Recital dels poemes finalistes en l’edició 2018 per els rapsodes Víctor
Pérez i Uriol Gilibets.

CURTMETRATGES
PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES

A 2/4 de 12, 2/4 d’1 i 2/4 de 2 de la tarda
C/ Sant Miquel, 9 (Sala Gris)
Es projectaran tres sessions de curmetratges.

Orfeó Nova Solsona

Cobla Juvenil Ciutat de Solsona

El concert anirà a càrrec de dues entitats musicals amb
denominació d’origen solsonina. L’Orfeó Nova Solsona i la Cobla
Juvenil Ciutat de Solsona col·laboraran plegats per oferir un recital
dissenyat especialment per a la jornada dels Premis Drac 2018.

