DOSSIER DE PATROCINI

L’empremta de la Costa Brava

Què és el Culturefest?
El Culturefest és un festival d’oci cultural que té per objectiu convertir-se en el fenòmen cultural de referència de la Costa Brava a curt-mig termini.
El Culturefest és concebut com un festival d’oci cultural on moltes disciplines del món de l’art
i l’oci tindran cabuda en un espai únic a la Costa Brava com és el Collet de Calonge.
Cultura en forma de concerts, en forma de tallers gastronòmics i culturals, tallers d’arquitectura
per a nens, oci infantil, zona relax per adults, cinema a la fresca, art a l’aire lliure, art en directe...
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Quan i on?
Dates:
DEL 2 AL 12 D’AGOST Ambdós inclosos
Espectacle inaugural - Dijous 2 agost
Horaris d’obertura al públic:
De 17:30h a les 01h
Localització:
Calonge és un municipi del Baix Empordà amb una població de 10.804 (dades IDESCAT
2017) que a l’estiu arriba a superar els 120000 habitants..
Superfície (km2)33,57 Altitud (m)22 Longitud (º)3,076506 Latitud (º)41,861647
CULTUREFEST es portarà a terme a un dels llocs més emblemàtics del municipi i de la
Costa Brava: El Collet a Calonge
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Qui organitza?
Darrera la organització del festival hi ha l’administració pública:
AJUNTAMENT DE CALONGE
DIPUTACIÓ DE GIRONA
I com a entitat privada:
LA BRAVA BEER
La Brava Beer, La Brava és una cervesa pilsen 100% natural, sense sucres
ni gasos afegits, i una fermentació més llarga que les cerveses de les grans
marques.
Té la seu a Nexes, al costat de la Bisbal d’Empordà i te l’ambició d’acabar
creant la primera planta cervesera de la província de Girona.

Perquè Culturefest?
En aquesta primera edició,el Culturefest ha estat concebut per estar obert al públic de 17:30h a
01h i per oferir una gran i variada oferta d’oci cultural.
Oci Cultural en forma de concerts. Alguns de caracter més intim i altres més grans.
Oci Cultural en forma de dansa. Pretenem divertir a la gent tant amb espectacles de ball com
alhora fent-los participar.
Oci Cultural en forma d’activitats lúdic-esportives. Per mantenir la part de la rutina de l’any
que tant ens agrada mitjançant classes dirigides de zumba, body balance, cross training, ioga
sunrise i altres per a tots els públics, i tant pels grans com pels més menuts.
Oci Cultural en forma de gastronomia. Ja que també s’ha tancat un acord de col·laboració per
a que hi hagi una oferta gastronòmica variada, amb foodtrucks seleccionats per a la ocasió i
alhora amb una zona anomenada #territorilabrava per a tota la beguda, però també tallers de
gastronomía per a grans i petits.
Tallers d’oci Cultural. De la mà d’entitats públiques com el PATRONAT DE TURISME COSTA
BRAVA però també d’entitats privades com ARCHIKIDZ… Durant tots els dies que duri el CULTUREFEST hi haurà previst una programació de tallers per a petits i adults per a aprenguin coses
gaudint alhora, com tallers d’arquitectura per a infants, tallers gastronòmics, tallers de dansa, de
pintura… I alhora esperem crear també un petit punt d’informació del territori per a activitats
ludico-festives.
L’Espai la Brava pretén que tothom qui passi per allà no perdi l’oportunitat d’informar-se sobre
les múltiples possibilitats que ofereix la nostra Costa, el nostre tresor. Que puguin viure una
experiència Costa Brava 100%.
Oci Cultural relaxant i ecològic. Tothom que passi per el Culturefest gaudirà d’una zona de
relax ecofriendly amb materials reciclats per a que tothom qui vingui pugui descansar, veure la
posta de sol, relaxar-se tot escoltant el concert, etc..

Vols ser patrocinador
/ col·laborador?
Contacta amb nosaltres a:
info@culturefest.cat
www.culturefest.cat

Organitza:

