DILLUNS 2 19:00H

PRODUCT
SHOWS

DIMECRES 4 19:00H

EL PAÍS CÀTAR

TRAVEL
LESSONS

VIATJA AL MÓN
DE LA XOCOLATA,
VIU UNA GRAN EXPERIÈNCIA

En col·laboració amb GoBcn, presentem
aquest viatge exclusiu al País Càtar. Una
escapada de 3 dies per descobrir llocs
envoltats de misteri com Carcassone o
Rennes le Chateau. T’hi apuntes?

Viatja amb nosaltres al meravellós món del cacau i la xocolata de la mà de
Xocolatt. Experimenta en primera persona tots els plaers sensorials d'aquest
producte encisador, des dels orígens fins al producte final. Farem un recorregut
per tot el procés: viatjarem a les plantacions, farem una ullada a la història,
sense deixar de banda el procés i finalitzarem l'experiència amb un tast que ens
desperta tots els sentits. Amb la col·laboració de Cacao Sampaka.

DIMARTS 3 19:00H

IMAGINEINDIA FILM FESTIVAL
Amb 18 edicions, el festival internacional de cinema ImagineIndia s’ha
consolidat com una cita imprescindible per als amants de la cultura asiàtica.
La seva programació es fonamenta no només en grans films internacionals,
sinó també en produccions de cinema independent i en activitats paral·leles
que complementen les projeccions. Una bona mostra de la varietat de
pel·lícules projectades són el curtmetratge “Aapke Aa Jane Se” de Shiladitya
Bora (Índia) i del documental “Sea is Shaking” de Nikita Tuzov (Rússia).

VI SORPRENENT

L’ORIGEN
DEL NADAL

Muntsa Holgado, de Cuinant
Cultures, ens porta una proposta
ideal per combatre el fred del Nadal:
vi calent. Un beguda hivernal,
especiada, que es pot acompanyar
del dolços nadalencs i que els
romans anomenaven "vi sorprenent".

TRAVEL TALKS

Presentació del llibre de fotografia “B” amb el
seu autor, el músic Pau Roca. En acabar la
presentació, l’autor actuarà en directe
acompanyat del músic RJ Sinclair com Lost
Tapes, el seu projecte musical conjunt.

IMAGINEINDIA
FILM FESTIVAL

Projecció de les pel·lícules “Get Ready With
Me” de Jonatan Etzler (Suècia) i “Decoding
Shankar” de Deepti Pillay Sivan (Índia).

DIJOUS 19 19:00H
TRAVEL TALKS

“B” DE PAU ROCA

TRAVEL
FILMS

TRAVEL
LESSONS

TRAVEL LESSONS

DIJOUS 12 19:00H

DIMARTS 10 19:00H

TRAVEL
FILMS

DIMECRES 11 19:00H

DIMARTS 17 19:00H
TRAVEL FILMS

IMAGINEINDIA
FILM FESTIVAL

Projecció de la pel·lícula “The Death
of Us” de Vani Subramanian (Índia).

Paganisme i Cristianisme, deus i deeses
ancestrals... Una entretinguda xerrada que ens
descobrirà el per què celebrem el naixement de
Jesús, l’adoració dels Reis Mags i d’on sorgeixen
realment les tradicions que durant més de 2000
anys han marcat les nostres vides. A càrrec de
Thor Jurodovich Kostich, fotògraf, escriptor,
conferenciant i guia cultural.

DIVENDRES 20 18:00H

CAGA, TIÓ!
Aquest any ens visita de
nou un dels personatges
més entranyables
d’aquestes festes, el Tió
de Nadal, per portar
moltes sorpreses als
petits viatgers. Vine a
cantar la cançó del Tió i
pica-li amb el bastó
perquè cagui molts
regals!

CLUB SMALL
TRAVELLERS

L’ORIGEN DEL NADAL
TRAVEL
TALKS

Thor Jurodovich Kostich,
fotògraf, guia cultural i
escriptor especialitzat en
antropologia de les
religions, ens convida a
descobrir els secrets de la
tradició del Nadal. Per què
celebrem el naixement de
Jesús? Quin és l’origen de
l’adoració dels Reis Mags?
D’on sorgeixen realment
les tradicions que durant
més de 2000 anys han
marcat les nostres vides?
Paganisme i Cristianisme,
deus i deeses ancestrals,
són alguns dels temes que
Thor tractarà en aquesta
entretinguda conferència.

APUNTA'T. TENIM UNA
EXPERIÈNCIA PER A TU

#XperienceBarcelona

FLAGSHIP

DIJOUS 19 19:00H

AVDA. DIAGONAL, 512, BARCELONA

93 209 70 99

viajerosconb.com/flagship/barcelona/

SIGUES EL PRIMER EN
REBRE LA NOSTRA AGENDA
RESERVA PLAÇA A LES NOSTRES ACTIVITATS
A xperience.barcelona@bthetravelbrand.com

TRAVEL
TALKS

DESEMBRE
COMENÇA EL TEU VIATGE
SENSE MOURE'T DE BARCELONA

SEGUEIX-NOS A
@XPERIENCEBARCELONA
@XPERIENCEBCN
@XPERIENCEBARCELONA

09:00 A 20:00H DILLUNS A DIVENDRES
10:00 A 14:00H DISSABTES

agenda

Fotograﬁa: Pau Roca

DIJOUS 12 19:00H

“B” PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE DE PAU ROCA
B (Handshake, 2019) és un diari visual que recull les imatges que el músic Pau Roca ha
capturat en els últims dos anys i mig girant amb La Habitación Roja, grup del que és
guitarrista des de fa 25 anys. Carreteres, interiors, paisatges i habitacions d’hotel són en
aquesta ocasió els protagonistes d’unes instantànies analògiques on en aparença no passa
res, on regna el silenci, però que, com ell mateix apunta, “sonen a buit, però sonen”. Les
fotografies que conformen el llibre es converteixen, doncs, en record i evocació d’aquests
viatges, en la CARA B de les gires: allò que queda relegat a un segon terme, que
aparentment no es pot vincular amb la música, però que inevitablement existeix des d’ella.
Pau Roca presentarà el llibre i actuarà en directe acompanyat de RJ Sinclair, en el seu
projecte conjunt Lost Tapes.

