ORFEÓ CERCLE 8 (LA NIT DEL LLOP)
Si vols publicar els teus relats el Cercle 8 t’ofereix la possibilitat de fer-ho.
Envia’ns les teves històries, màxim quatre pàgines a doble espai, i si és seleccionada
per el nostre jurat, te’l publicarem a la Web del PLOC (www.projecte-loc.org) i a la de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. També et convidarem a una nit de sopar/tertúlia
amb l’autor del mes corresponent i així mateix et regalarem el llibre a tertuliar.
Directament participaràs en el concurs de relats breus amb els deu finalistes de l’any,
un per cada mes (gener, febrer, març, abril, maig, juny, setembre, octubre, novembre i
desembre). I a més te’l publicarem en format de llibre junt als deu guanyadors.
El guanyador de l'any serà obsequiat amb els sopar/tertúlia i els llibres corresponents
a l’any següent o la quantia econòmica corresponent al seu valor.
La nit del llop consisteix en un cicle de contes i sopar/tertúlies amb autor, un cop al
mes es convida a tots els ciutadans i ciutadanes a sentir narracions i participar a les
tertúlies d’autor a l’Orfeó Catalònia. La periodicitat ve determinada per la lluna que es
converteix en un indicador.
El cicle es composarà de cinc sessions de narració oral i cinc de sopar/tertúlies.
Un cicle de deu sessions
Un cop al mes, sempre el mateix dia de la setmana i prenent la lluna com a referent,
es farà una sessió de narració oral a l’Orfeó Catalònia (per exemple, el primer
dimecres de lluna plena).
A cada sessió hi haurà un narrador professional o autor, de manera que el públic
aficionat pugui conèixer diferents estils: Narrador oral i autor.
OBJECTIUS
•

Promoure activitats culturals (literàries) en espais d’oci.

•

Fer una proposta d’oci no existent a Cornellà

(el conte per adults i

sopar/tertúlia) a l’abast de joves i adults.
•

Concurs de relats breus per a tots els públics (català i castellà).

•

Engrescar els joves a participar de la vida cultural.

SECTOR D’INTERVENCIÓ
Tots els ciutadans i ciutadanes de Cornellà i la resta de Catalunya i Espanya.
Especialment joves i adults.

