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Dissabte 20 de febrer
al TEATRE PRINCIPAL D’OLOT

HIMALAIASKI, el principi de una nova aventura 
(www.himalaiaski.com)
Himalaiaski està format per quatre persones (Pep Cuberes, Guillem Casanova, 
Lluís Bedós, Xevi Esgleas) a les que ens uneix la passió per la natura, però des 
de diferents àmbits que van des de l’esquí 
de muntanya fins al córrer, anar amb bici, la 
fotografia o filmar. Traslladar aquesta passió 
a llocs com l’Himàlaia, algun punt del Cercle 
Polar, o algun altre  lloc remot que encara no 
sabem ni nosaltres es la nostra il·lusió.
En aquesta primera aventura volem explicar un 
viatge, però especialment donar a conèixer un 
fantàstic poble que ara necessita més ajuda 
que mai.

Hi haurà dues sessions:
17 h: 1a. sessió infantil/juvenil
Projecció del video i xerrada adaptada.
19,30 h: 2a sessió. Projecció i xerrada.

21,30 h: LIVE FOR PASSION
Pavol Barabas. Eslovàquia. 2014. 58’
GRAN PREMI 2015 al Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló

Fa 90 anys un jove estudiant, Wieslaw Stanis-
lawski va obrir noves i difícils vies a les més 
gran parets de la serralada del Tatras, a Eslovàquia. Ara, dos amics encadenen 
totes les seves vies en condicions hivernals, amb la passió per descobrir a les 
muntanyes, el missatge d’Stanislawski: si algú fa quelcom des del fons del seu cor, 
ho fa millor.

DEGREES NORTH
Guido Perrini. Suïssa. 2015. 54’
Premi GRANDVALIRA al millor film d’Esports de 
Muntanya 2015

Una història d’aventura i descobertes al cor 
d’Alaska. Els actors són Xavier de la Rue, Samuel 
Anthamatten i Ralph Backstrom lliscant per 
pendents nevats després de ser transportats als 
cims amb paramotor.

Divendres 26 de febrer
a l’ORFEÓ POPULAR OLOTÍ

20 h: THE MONT REBEI PROJECT
Vladimir Cellier. França. 2015. 19’
Premi CERVESA DEL MONTSENY al millor film 
+XTREM 2015

El documental segueix tres equips dedicats al 
salt B.A.S.E amb corda al congost de Mont Rebei. 
La proposta és superar el rècord mundial de caiguda lliure en aquesta modalitat, 
que requereix una acurada preparació de tot el sistema de cordes i seguretat.

JEFF LOWE’S METANOIA
James Aikman. EUA. 2014. 78’
Premi BBVA al millor film de Muntanya 2015

Metanoia és un terme que indica la revisió del 
propi pensament. És el nom que va posar Jeff 
Lowe a la via que va obrir en solitari a la cara 
nord de l’Eiger i que li va provocar una profunda 
transformació interior. Actualment Lowe pateix 
una malaltia degenerativa que l’obliga a desplaçar-se amb cadira de rodes. Les 
seves increïbles aventures reviuen en el documental gràcies a imatges d’arxiu i als 
seus amics. Narrada per Jon Krakauer.
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