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27 febrer 2018

NOTÍCIES SITGES
ARTAMORE SITGES VOL CELEBRAR EL QUART ANIVERSARI
REIVINDICANT LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
bonart
Fa quatre anys va obrir les portes d’artAmore Sitges donant-li un vot a la vida i amb l’únic propòsit d’omplir el món de llum i
color. Ara i després de les situacions viscudes en aquest últim any, artAmore Sitges vol sumar-se a la reivindicació en pro de
la llibertat d’expressió, que és un dret universal que tothom ha de poder gaudir. El dia 10 de març, a les 12.30 h. artAmore
Sitges compleix quatre anys i ho vol celebrar amb tothom.

Octavi Intente, alma mater d’artAmore Sitges, presenta una nova exposició de pintura “Globus Groc”, que podrà veure’s del
10 de març al 6 d’abril, 2018 a la sala d’exposicions d’artAmore Sitges. La presentació de l’acte serà a càrrec de la Mestra de
Cerimònies Maria de Vil.

També es pot visitar l’exposició permanent d’art i d’artesania. Més de 100 artistes i artesans mostren la seva obra en
artAmore Sitges.

A la imatge, Octavi Intente.

Etiquetes: artAmore Sitges · Maria de Vil · Octavi Intente 

Deixa un comentari
L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Nom *

Correu electrònic *

Lloc web

Comentari

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b>
<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Cercar

Subscripció edició en paper Subscripció edició digital

http://www.bonart.cat/revista/
http://www.bonart.cat/
http://www.bonart.cat/gestora/
http://www.bonart.cat/agenda/
http://www.bonart.cat/subscripcions/
http://www.bonart.cat/publicitat/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/exposicions/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/inauguracions/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/mercat-de-lart/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/biblioteca/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/fires/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/reportatges/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/entrevistes/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/concursos/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/opinio/
http://www.bonart.cat/categoria/ubicacio/
http://www.bonart.cat/qui-som/
http://www.bonart.cat/agenda-de-serveis/
http://www.bonart.cat/contacte/
http://www.bonart.cat/
http://www.elpuntavui.cat/
http://www.bonart.cat/categoria/tematiques/inauguracions/
http://www.bonart.cat/categoria/ubicacio/sitges/
http://www.bonart.cat/author/bonart
https://artamoresitges.us8.list-manage.com/track/click?u=de45b3449322d2d515ab3fa0b&id=a798cec540&e=54cdc228ff
http://www.bonart.cat/tag/artamore-sitges/
http://www.bonart.cat/tag/maria-de-vil/
http://www.bonart.cat/tag/octavi-intente/


17/4/2018 artAmore Sitges vol celebrar el quart aniversari reivindicant la llibertat d’expressió | Bonart

http://www.bonart.cat/actual/artamore-sitges-vol-celebrar-el-quart-aniversari-amb-llibertat-dexpressio/ 2/2

50 € i l'edició digital gratuïta 
4 números a l'any

SUBSCRIU-TE

Rep la revista digital des de 25 €  
4 números a l'any

SUBSCRIU-TE

agenda  
d’exposicions 

catalunya, catalunya nord, 
illes balears, país valencià,  

andorra i aragó

bonart revista  bonart actualitat  bonart gestora  bonart agenda a dalt

c_Riera d'Oix, 12_17003 Girona_ 034 972 21 84 38 / 677 51 82 96

Política de privacitat   Política de cookies

http://www.bonart.cat/subscripcions/
http://es.zinio.com/browse/publications/index.jsp?prnt=cat1960012&productId=260067108&categoryId=cat1960040
http://www.bonart.cat/agenda/
http://www.bonart.cat/revista/
http://www.bonart.cat/
http://www.bonart.cat/gestora/
http://www.bonart.cat/agenda/
http://www.bonart.cat/actual/artamore-sitges-vol-celebrar-el-quart-aniversari-amb-llibertat-dexpressio/
http://www.bonart.cat/politica-de-privacitat/
http://www.bonart.cat/politica-de-cookies/

