
Dissabte 29 de maig

17.30h, plaça de Braus
Ball de la Cabreta. Celebració del 25è aniversari de la Cabreta.
Gratuït

19.00h, Teatre Principal d’Olot
“30 anys de Cornamusam”. Espectacle inaugural.
8 i 10 euros anticipada / 10 i 12 euros a taquilla

Diumenge 30 de maig

19.00h, Parc Nou
Marcel Casellas i el Sac Volcànic.
Gratuït

Divendres 4 de juny

18.30h, plaça del Puig del Roser
Posi-me’n tres quartans!, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música Municipal
d’Olot
Gratuït

19.30h, plaça del Puig del Roser
Escenari Obert
Gratuït (Inscripcions a www.cornamusam.cat)

20.30h, plaça Rector Ferrer
Tocada d’Inici, a càrrec d’Iu Gironès
Gratuït

21.00h, plaça de Braus
RSK! i Ball de la Cabreta
Gratuït
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21.30h, plaça de Braus
“Fa”, concert a càrrec de Susana Seivane
12 euros anticipada / 15 euros a taquilla

Dissabte 5 de juny

Durant tot el dia, plaça del Puig del Roser
Plaça del Cornamusam, fira d’artesans i lutiers, gastroteques i jocs de fusta.
Gratuït

13.00h, plaça del Puig del Roser
Concert-vermut a càrrec de Pau Puig i Cati Plana
Gratuït

16.30h, plaça del Puig del Roser
“Escola de Ministrers 2”, presentació del llibre a càrrec de l’autor Xavier Pallàs
Gratuït

17.30h, plaça de Braus
Ball de la Cabreta
Gratuït

18.45h, plaça de Braus
“L’Infinit”, concert a càrrec de Francesc Sans
3 euros anticipada / 5 euros a taquilla*

20.15h, plaça de Braus
“RIU X”, concert a càrrec de RIU
3 euros anticipada / 5 euros a taquilla*

21.45h, plaça de Braus
“Couteau”, concert a càrrec de Super Parquet
3 euros anticipada / 5 euros a taquilla*
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* Es pot comprar un abonament pels tres concerts del dissabte. 6 euros anticipada
/ 10 euros a taquilla.

Nota: La programació i els horaris pot patir canvis degut a les mesures sanitàries
decretades per les autoritats per fer front a la COVID-19. Per rebre informació
actualitzada, visiteu www.cornamusam.cat o els canals oficials del festival.

Més informació a:

Departament de comunicació | comunicacio@cornamusam.cat

El Til·ler, Associació de Cultura Popular de la Garrotxa | contacte@eltiller.cat

www.cornamusam.cat

@cornamusam 3
www.eltiller.cat

www.cornamusam.cat

http://www.cornamusam.cat
mailto:comunicacio@cornamusam.cat
mailto:contacte@eltiller.cat

