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Arts i Escena / PROGRAMA DE DIFUSIÓ CULTURAL / MOLLET DEL VALLÈS
Octubre 2021/ Gener 2022 / ARTS ESCÈNIQUES
Diumenge 17 d’OCTUBRE
12 h / Teatre Can Gomà

Adéu Peter Pan!
Cia. Festuc Teatre

A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, les
històries i les aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes
les tardes jugant a ser Peter Pan. De sobte, però, una nit, els nens
perduts s’enduen la Maria de la seva habitació cap al País de Mai Més.
Aleshores, les aventures les viu en primera persona. Els pirates, la
Campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure James Matthew
Barrie passen a formar part de la seva realitat.
Organització: La Xarxa Mollet

ENTRADES

Preu: 7 € (aforament limitat)
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h)
- Teatre Can Gomà: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle

Diumenge 7 de NOVEMBRE
18 h / Mercat Vell

Rèquiem d’un Paisatge. Atlantis 2020
Interpretació: Diana Gadish (concepte i creació) i Esther Freixa
Suport dramatúrgic i acompanyament: Toni Cots

El treball parteix de la memòria corporal, sobretot en relació amb
territoris i amb la mort. Com a memòria corporal s'entén no només la
memòria personal, sinó també tota la memòria heretada i la memòria
compartida (col·lectiva). Des del cos exposat es busca incidir sobretot en
la memòria col·lectiva negada, per accedir al subconscient col·lectiu que
ha quedat soterrat. Una memòria que connecta amb la crueltat i la
violència de l’ésser humà, i que ho fa des del dolor i el plaer, des de la
destrucció i des de l’anhel primari de vida. La posada en escena,
pensada com un paisatge que va ﬂuctuant i que gradualment va portant
a l’espectador cap a una mirada contemplativa, és una invitació a un
espai de recolliment i de reﬂexió personal.
Organització: CRA’P i Ajuntament de Mollet del Vallès
ENTRADES

Preu: 5 € (aforament limitat)
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h)
- Mercat Vell: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle

Arts i Escena / PROGRAMA DE DIFUSIÓ CULTURAL / MOLLET DEL VALLÈS
Octubre 2021/ Gener 2022 / ARTS ESCÈNIQUES
Diumenge 14 de NOVEMBRE
12 h / Teatre Can Gomà

Quo no vadis!
Cia. La Pera Llimonera

Dos pintors, sorpresos per la presència del públic després d’intentar
desallotjar la sala, es veuen abocats a representar l’obra que estava a
punt d’estrenar-se. La història parla de Juli Cèsar, emperador de Roma,
que envia Marco Antonio, el seu millor centurió, a les Terres del Nord,
on el druida Orus Manis li donarà un verí que farà perdre la memòria a
Cleòpatra per conquerir deﬁnitivament Egipte.
Organització: La Xarxa Mollet

ENTRADES

Preu: 7 € (aforament limitat)
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h)
- Teatre Can Gomà: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle

Rosita

Dissabte 20 de NOVEMBRE
21 h / Teatre Can Gomà

Cia. Las Melinas
Actrius: Carme Bosch i Carmina Tortajada. Direcció: Pep Vila
Versió lliure de Doña Rosita o El lenguaje de las ﬂores de F.G. Lorca.
El text original explica el drama de Rosita, que espera durant vint-i-cinc
anys que el seu promès torni d’Amèrica per casar-se amb ella.
Mentrestant, passa la vida...
Una de les dones inoblidables que va imaginar Lorca, l’última en pujar
a l’escenari. La història de Rosita parla dels prejudicis que la van aïllar
i la van marcir, com va passar a tantes altres dones, des del principi
dels temps…
Diuen aquelles qui l’acompanyen, la Tia i l’Ama, que encara hi ha
esperança, mentre busquen una sortida que disfressi la veritat, distregui
la soledat i la vergonya, i tapi l’equivocació irreparable. Què hi haurà
després de tanta pèrdua?
Organització: Ajuntament de Mollet del Vallès

ENTRADES

Anticipades: 10 €
El mateix dia: 12 €
Abonament per grups a: 8 € entrada (a partir de 10 entrades
i només en venda anticipada)
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h)
- Teatre Can Gomà: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle

Arts i Escena / PROGRAMA DE DIFUSIÓ CULTURAL / MOLLET DEL VALLÈS
Octubre 2021/ Gener 2022 / ARTS ESCÈNIQUES
Diumenge 12 de DESEMBRE
12 h / Teatre Can Gomà

Caga Tió... D’una vegada!
Cia. El Replà

En Narcís, el tió d’en Marcel·lí i d’en Quimet, està ingressat a l’hospital a
causa d’una obstrucció intestinal provocada per un estat d’ansietat, que
ha patit durant un llarg període de temps.
En Marcel·lí i en Quimet tenen clar que aquest estat d’ansietat ha estat
provocat per la presència cada vegada més gran del Pare Noel.
En Marcel·lí i en Quimet decideixen mobilitzar-se amb dos objectius
molt clars: recuperar el seu tió, en Narcís, i evitar que en un futur
s’anul·li la tradició catalana.
Organització: La Xarxa Mollet

ENTRADES

Preu: 7 € (aforament limitat)
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h)
- Teatre Can Gomà: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle

Dissabte 18 de DESEMBRE
21 h / Teatre Can Gomà

La força d’un destí
Adaptació del llibre de Martí Gironell La força d’un destí.
Premi Ramon Llull, 2018
Actrius: Fel Faixedes. Músic: Pep Poblet
Direcció: Carles Xurriguera
Fel Faixedas i Pep Poblet ens explicaran l’apassionant història de
Ceferino Carrión, un home nascut a Santander l’any 1928 i que, fugint
de la misèria de l’Espanya franquista, va acabar convertit en Jean Leon,
propietari del restaurant més cèlebre de Hollywood dels anys cinquanta
i d’unes vinyes al Penedès on s’elabora el vi del mateix nom.
Organització: Ajuntament de Mollet del Vallès
ENTRADES

Anticipades: 10 €
El mateix dia: 12 €
Abonament per grups a: 8 € entrada (a partir de 10 entrades
i només en venda anticipada)
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h)
- Teatre Can Gomà: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle

Arts i Escena / PROGRAMA DE DIFUSIÓ CULTURAL / MOLLET DEL VALLÈS
Octubre 2021/ Gener 2022 / ARTS ESCÈNIQUES
Diumenge 16 de GENER
12 h / Teatre Can Gomà

Les Supertietes
Cia. Les Bianchis

La Queralt, una investigadora peculiar, serà tieta. Això l’alegra molt, però
al mateix temps l’entristeix perquè creu que no ho sabrà fer. Per això
sol·licita ajuda a les seves amigues de sempre, la Magda, una
empresària de mitjons, i la Bàrbara, una àrbitre de futbol, que són tietes
des de fa molt de temps. La Queralt descobrirà la màgia amb els contes,
i les seves amigues, com ser una SUPERTIETA. Voleu veure si se’n surt?
Organització: La Xarxa Mollet

ENTRADES

Preu: 7 € (aforament limitat)
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h)
- Teatre Can Gomà: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle

Dissabte 22 de GENER/ 21 h
Diumenge 23 de GENER / 18 h
Teatre de Can Gomà

Un País de Festa
Esbart Dansaire de Mollet del Vallès
Quatre muntatges coreogràﬁcs diferenciats convergeixen en un espectacle que deﬁneix el caràcter més festiu de les danses del nostre país.
Preu: 10 €
Socis: 5 €
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h)
- Teatre Can Gomà: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle

Balls i cançons en dansa

Escola De Dansa de l’Esbart Dansaire de Mollet del Vallès
Conjunt de balls que des de la seva senzillesa i la seva ingenuïtat volen
retornar-nos l’alegria del joc i la innocència de la infantesa.
Organització: Esbart Dansaire de Mollet del Vallès

ENTRADES

Preu: 6 €
Socis: 3 €
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres,
de 15.30 h a 21 h)
- Teatre Can Gomà: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle

Arts i Escena / PROGRAMA DE DIFUSIÓ CULTURAL / MOLLET DEL VALLÈS
Octubre 2021/ Gener 2022 / ARTS ESCÈNIQUES
Diumenge 29 de GENER
18 h i 20.30 h / Teatre Can Gomà

Una nit amb el Mag Lari

Guió i direcció: Josep Maria Lari
Intèrprets: Mag Lari i Lluc Perelló
Il·luminació: Oriol Rufach
Espai escènic: Efímer

Amb més de vint-i-cinc anys sobre l’escenari i tota una vida dedicada a
l’art de sorprendre, el Mag Lari ens porta una nit plena d’il·lusions, jocs,
llums, fum i molt d’humor. Perquè no és només un mag que es treu
cartes de la màniga, també ens fascinarà amb misteris i trucs que ens
deixaran bocabadats. Amb només una hora i vint minuts, ens podrà fer
desaparèixer, riure i, ﬁns i tot, ballar. Preparats per formar part de
l’espectacle?
Organització: Jos espectacles

ENTRADES

Preu: 15 € (aforament limitat)
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://www.entrapolis.com/
- Centre cultural La Marineta (pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres
de 15.30 h a 21 h)
- Teatre Can Gomà: el mateix dia a taquilla, una hora abans de l’espectacle
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Del 17 de SETEMBRE al 18 d’OCTUBRE
La Marineta

Poemes de llum
Katrien Van Steen / Tinta xinesa, aquarel·la
Veronica Menechini / Fotograﬁa analògica
Dues artistes juguen amb la llum. Veronica, fotògrafa, capta amb la llum
els delicats detalls del món. Aplica la fotograﬁa analògica sobre diferents
materials dintre de la cambra obscura. Ens ensenya les seves fotos i les
seves joies de porcellana. Katrien, pintora, juga amb tinta i colors sobre
el paper. Algunes creacions esdevenen quadres; altres, diverses formes
de làmpades. Les dues artistes interactuen amb la llum, porten la llum i
inspiren la lluminositat.

HORARI
De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
ENTRADES

Gratuïta

Del 30 de SETEMBRE al 9 de GENER
Museu Abelló

L’home nu.
Tot despullant els arquetips
de la masculinitat

Aquesta exposició pretén despullar l’home fugint de mites i idees que
també l’han empresonat, i alhora qüestionar la visió binària del gènere
plantejant un concepte molt divers de les identitats, tot plegat des d’un
posicionament igualitari.
La mostra planteja un recorregut pel nu masculí en les col·leccions dels
museus de la Xarxa de Museus Locals. El punt de partida serà
l’autocrítica d’uns museus en què els nus masculins romanen amagats a
les calaixeres de les reserves, i en els quals les dones queden relegades
a ser protagonistes passives de les fantasies masculines
heteronormatives. Amb l’art contemporani com a mediador, també es
pretén qüestionar què vol dir ser homes avui en dia, al segle XXI, des
d’una mirada diversa, igualitària i interseccional però defugint el binarisme, perquè hi ha tantes identitats com persones.
ENTRADES
Normal: 1,65 €
Visites concertades: 22,30 € per grup
Primer diumenge de mes: gratuïta

ENTRADES

HORARI
Hivern (de novembre a març
Dijous i divendres, de 16 h a 19 h
Dissabte, d’11 h a 14 h i de 16 h a 19 h
Diumenges i festius, d’11 h a 14 h
Estiu (d’abril a octubre)
Dijous i divendres, de 17 h a 20 h
Dissabte, d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Diumenges i festius, d’11 h a 14 h
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Del 22 d’OCTUBRE al 4 de DESEMBRE
La Marineta

El silenci pressentit

Glòria Izquierdo / Pintura i collage
Silenci que de tant escoltar-lo es converteix en el so propi de la pintura,
en les formes, textures, pinzellades que es dissolen per crear una
atmosfera d’equilibri íntim. A partir d’aquest silenci apareixen els paisatges
abstractes arrelats en la memòria, sempre presents en la trajectòria
artística. Un paisatge és un gran contenidor de colors, albes, lluminositats,
estacions, territoris, temps, sensacions i una acumulació de vivències
visualitzades a través d’aquests paisatge de vida interior.
Inauguració de l’exposició, divendres 22 d’octubre, a les 19 h
HORARI
De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
ENTRADES

Gratuïta

Del 10 al 31 de GENER de 2022
La Marineta

Premi de fotograﬁa
de Sant Vicenç
Exposició de fotograﬁes guanyadores de la XXVII edició del Premi del
Concurs de Fotograﬁa de Sant Vicenç 2022, dedicat al llenguatge
fotogràﬁc que s’articula al voltant d’un eix comú, Mollet.
Inauguració de l’exposició, divendres 14 de gener, a les 19 h

HORARI
De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
ENTRADES

Gratuïta

Arts i Escena / PROGRAMA DE DIFUSIÓ CULTURAL / MOLLET DEL VALLÈS
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Divendres 15 de D’OCTUBRE
19 h / El Lledoner

Rodrigo Sommi

Cantautor (veu i guitarra)
Un concert per recordar els grans èxits de tots els temps, amb
arranjaments propis i molta passió. Un repertori que va des
d’Els Beatles, David Bowie, Coldplay a Amy Winehouse.

ENTRADES

Gratuïta (aforament limitat)

Divendres 12 de NOVEMBRE
19 h / El Lledoner

Cover me

Cantautor / Cece Giannoti (veu i guitarra)
El músic ens presenta les millors composicions de la seva trajectòria,
acompanyades de versions molts personals de temes clàssics i
contemporanis del pop, el rock i el blues.

ENTRADES

Gratuïta (aforament limitat)

Divendres 26 de NOVEMBRE
19 h / El Mercat Vell

Mélodie Gimard Trio
Flamenc-fusió

Mélodie Gimard (piano) / Anna Colom (veu) /
David Domínguez (percussió)
Mélodie Gimard és una jove pianista, arranjadora i compositora
francesa, nascuda a Perpinyà, localitat on va obtenir Le Prix d’Excelence
en piano i música de cambra. L’anyl 2013 es va llicenciar amb matrícula
d’honor en l’especialitat de piano clàssic a l’ESMUC, on també va
ﬁnalitzar el màster de ﬂamenc. De la mà de mestres com Pierre Reach,
Feliu Gasull, Kennedy Moretti, els membres del Quartet Casals,
Mélodie Gimard ha estat guardonada en concursos com el de Joves
Intèrprets de Catalunya o l’Arjau.
Preu: 5 € (aforament limitat)
ENTRADES

Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta
(pl.de l’Església ,7, de dilluns a divendres de 15.30 h a 21 h)
- Mercat Vell a taquilla el mateix dia una hora abans de l’espectacle
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Divendres 10 de DESEMBRE
19 h / El Lledoner

Kòt Lapé
Cantautor

Intèrprets: Pau Gil (veu i guitarra), Sergi Múrcia (baix elèctric)
i Guillem Sales (bateria)
Kòt Lapè és el projecte personal de Pau Gil. El músic català tocarà un
repertori de temes propis i versions, amb una fusió d’estils que van
des del jazz, el funk o la música llatina, amb inﬂuències d’altres
gèneres com el ﬂamenc i el soul, entre altres.

ENTRADES

Gratuïta (aforament limitat)

Diumenge 12 de DESEMBRE
18 h / Mercat Vell

Concert de Sarsuela

Associació Fòrum Abelló. Companyia de Sarsuela
Direcció: Daniel Pérez Fernández
Un repàs de temes de diferents sarsueles, cantades per solistes i la
coral, amb acompanyament de piano.

ENTRADES

Preu: 5 € (aforament limitat)
Adquisició d’entrades:
- Centre Cultural La Marineta
(pl.de l’Església, 7, dies 1, 2, 3, 9 i 10, de 18 h a 20 h)
- Mercat Vell a taquilla el mateix dia una hora abans de l’espectacle
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Octubre 2021/ Gener 2022 / ARTS MUSICALS
Divendres 21 de GENER
21 h / Mercat Vell

Concert de Jazz

Dani de Nel·lo i los Saxofonistas Salvajes
Los Saxofonistas Salvajes és un projecte molt especial. Nel·lo ha
seleccionat les peces que considera claus o inspiradores de les grans
personalitats de la història del saxo en els rhythm and blues, amb la
seva insurrecció sònica contra el sistema musical establert de ﬁnals
dels quaranta (les seves barreres racials i socials). Encara que el saxo
havia tingut un paper destacat tant en l’era de les big bands, com en
el be bop, és a ﬁnals dels anys quaranta del segle passat quan
emergeix com a sinònim de rebel·lia, acompanyant el pas de rock and
roll. És tot un luxe l’acompanyament de Dani de Nel·lo per part de
Pere Miró (saxo baríton), Dani Baraldés (guitarra), Hector Martín
(guitarra i guitarra baríton), Matías Míguez (baix), Anton Jarl (bateria)
i Albert Sabater (percussió).
ENTRADES

Preu: 5 € (aforament limitat)
Adquisició d’entrades:
- En línia: https://molletvalles.koobin.com
- Centre Cultural La Marineta
(pl.de l’Església, 7, de dilluns a divendres de 15.30 h a 21 h)
- Mercat Vell a taquilla el mateix dia una hora abans de l’espectacle.
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De l’1 al 30 d’OCTUBRE
L’ Avantcapella / La Marineta

Art en 3D. Gerard Martínez
@gms3dart, Artista i professor 3D

Projecció de treballs de l'artista molletà Gerard Martínez on recull
els millors personatges de la seva trajectòria professional.
Vídeo didàctic sobre la indústria 3D.
Guanyador del Campionat Catskills i tercer premi Spainskills,
en el concurs internacional LibelStudios a Llatinoamèrica.
https://www.artstation.com/gmsphoto_96 (Portfoli)
@gms3dart (instagram)
https://www.twitch.tv/gms3dart (Twitch)
HORARI
De dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h
Dissabtes, de 10 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
ENTRADES

Gratuïta

Diumenge 24 d’OCTUBRE
18 h / El Lledoner

Cinefòrum: Univers Berlanga

La escopeta nacional
Direcció: Luis García Berlanga, 1978

Un fabricant català de porters electrònics viatja a Madrid, acompanyat
de la seva amant, per assistir a una cacera que ell mateix ha organitzat.
El que pretén és relacionar-se amb gent de l'alta societat espanyola
per promocionar el seu negoci, fet que li permet conèixer diversos
personatges i viure situacions còmiques i absurdes.

ENTRADES

Gratuïta (aforament limitat)

Diumenge 21 de NOVEMBRE
18 h / El Lledoner

Cinefòrum: Univers Berlanga

El verdugo

Direcció: Luis García Berlanga, 1963
José Luis, empleat d'una funerària, projecta emigrar a Alemanya
per ser un bon mecànic. La seva xicota és ﬁlla d'Amadeu, un botxí
professional. Quan aquest els sorprèn en la intimitat, els obliga a
casar-se. Amadeu, que està a punt de jubilar-se, tracta de persuadir
José Luis perquè demani la plaça que ell deixarà vacant, fet que li
donaria dret a un habitatge.

ENTRADES

Gratuïta (aforament limitat)
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Diumenge 12 de DESEMBRE
18 h / El Lledoner

Cinefòrum: Univers Berlanga

Bienvenido Mr. Marshall
Direcció: Luis García Berlanga, 1953

Anys cinquanta. Villar del Río és un petit i tranquil poble, en el qual mai
no passa res. No obstant això, el mateix dia en què arriben la cantant
folklòrica Carmen Vargas i el seu representant, l'alcalde rep la notícia
de la imminent visita d'un comitè del Pla Marshall. La novetat provoca
un gran enrenou entre la gent, que està disposada a oferir als americans una rebuda molt especial.

ENTRADES

Gratuïta (aforament limitat)

MESURES DE SEGURETAT COVID-19
L’adquisició d’una entrada/invitació de qualsevol d’aquests espectacles comporta el compliment de les següents mesures (aquestes mesures estan subjectes a l’actualització de
les recomanacions sanitàries de cada moment):
- Obertura de taquilla 1 hora abans de l’inici.
- La venda i reserva a taquilla es tancarà 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle
per evitar aglomeracions.
- Amb entrada anticipada, cal arribar 15 minuts abans,
per facilitar l’entrada esglaonada a la sala.
- Les funcions comencen puntualment. Un cop començada la funció
no es pot accedir a la sala.
- A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
- És obligatori mantenir la distància de seguretat interpersonal (1,5 m)
- És obligatori l’ús de la mascareta.
- Les entrades i sortides a la sala es faran de manera pausada i ordenada, mantenint en tot
moment la distància interpersonal d’1,5 m. Un cop acabat l’espectacle, es recomana no
quedar-se parlant i fer grups dins de l’equipament.
- No s’entregaran programes de mà, llibrets ni prospectes de les obres de teatre.
- Es limita l’aforament al bany a 1 persona.
- És obligatori facilitar les dades personals (nom, cognoms i telèfon de contacte) amb l’únic
objectiu de facilitar la comunicació en cas de necessitat. Es respectarà en tot moment la
normativa vigent de Protecció de Dades.
- Si tens símptomes de la COVID-19 o has estat en contacte amb alguna persona
diagnosticada, NO VINGUIS a l’acte.
Consulteu qualsevol actualització en la realització d’aquestes activitats a
www.molletvalles.cat

És obligatori l’ús
de mascareta.

És obligatori
rentar-se les mans.

Respectar la distància
interpersonal: 1’5m

ARTS ESCÈNIQUES

ARTS PLÀSTIQUES

ARTS MUSICALS

Teatre Can Gomà
C. Castelao, 2

Museu Abelló
C. Berenguer III, 122

Mercat Vell
Pl. Prat de la Riba, 6

Mercat Vell
Pl. Prat de la Riba, 6

CC La Marineta
Pl. Església, 7

Teatre Can Gomà
C. Castelao, 2

Centre de Serveis
El Lledoner
Pl. Cinco Pinos, 1

CC La Marineta
Pl. Església, 7

Sala Fiveller
Rbl. Fiveller, 7

ARTS
VISUALS

