
L’estenedor Lab

Mostra de creador@s, passarel.les, 
maquillatge i perruqueria, exposicions 
fotogràfiques...

Tallers gratuïts de:

- auto-maquillatge
- graffiti 
- reciclatge de maniquis
- roses fetes a partir de material reciclat
- fer un animal 3D amb cartró
- com fer Monkey Socks...

Zona Chill out   

Altres propostes   

On podràs degustar un té i escoltar música 
d’ambient a la nostra terrassa.

Punt d’intercanvi de roba

On, a través de l’antic art del troc recuperrem 
l’original concepte de mercat. Espai on podràs 
intercanviar aquella roba que ja no facis 
servir.

L’ESTENEDOR 
lab 2012

DEL 12 AL 16 DE MARÇ

 

DIVENDRES 16 DE MARÇ   
Mostra de creador@s. De 17 a 23 h
Mostra de les obres dels diferents “Estenedors”

Crea “In situ”. De 17.30 a 19.30 h. 
Estenedor on es mostra com creen els artistes
Marc Alonso (Cram & Txinorri) farà un mural
Daniel Cartiel i Hèctor Fernández pintaràn maniquis 
En especial, per aquesta ocasió a la pl. Mossèn Josep Pedrago-
sa, darrera centre cívic. Miguel Martín (Gato Diseño) pintarà 
un camió. 

L’Art del graffiti en viu. De 17 a 20 h
Miguel Martín (Gato Diseño) i Marc Alonso (Cram & Txinorri)

Renova’t. De 17.30 a 19.30 h
Espai dedicat a la cura de la imatge personal on diferents pro-
fessionals posaran a l’abast dels assistents la seva experiència i 
fer-los-hi un canvi de loock. A càrrec de Make up Barcelona

Escenari Chill out. A partir de 17 h 
Dj Missuri & Cia

 



DIMARTS 13 DE MARÇ

Estenedor 1 – In situ                          
Espai de mostra dels artistes i tallers.

Estenedor 2 – Renova’t  Make up Barcelona                       
Espai dedicat al canvi d’imatge.

Estenedor 3 – Migongo                      
Roba de dona, home i complements.

Estenedor 4 – Moviendo Hilos. Roba
Estenedor 5 – CO les Corts
Bijuteria i estampació de teixits
Estenedor 6 – TO Ariadna
Coses fetes a mà.
Estenedor 7 – Centre d’educació especial Es-
clat: samarretes estampades.  
Estenedor 8 – Sew and sing
Complements per a nen@s.
Estenedor 9 – Gota de sueños
Animals en 3D, llibretes i jocs tradicionals.                              
Estenedor 10 – Naluca et moi
Roba i accesoris  
Estenedor 11 – Gato diseño   
Estenedor 12 – Márcio Acácio Felício  
Estenedor 13 – Lleuresport & Family
Tots tipus de complements per regal, ganxet...
Estenedor 14 – Wiskie urban clothing
Samarretes i bosses
Estenedor 15 - Cream & Txinorri
Samarreters i graffi tis
Estenedor 16 - Masyk Creative
Samarretes i graffi tis

 

Mostra de creador@s.  De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Mostra de les obres dels diferents “Estenedors”

L’Art del graffiti en viu. De 17 a 20 h 
Daniel Cartiel i Hèctor Fernández

Passarrel.la l’Estenedor Lab 2012. De 19.30 a 21 h
Desfilada de moda i complements, on els/les dissenayador@s
presentaran les seves col.leccions a tot el públic assistent.
Per tancar la passarel.la el model Bryan Monroy ens ballarà Beat-
box presentant una col.lecció de sanarretes.
Pentinats i maquillatge a càrrec de Make up Barcelona

Escenari Chill out. De 19.30 a 21 h 
Dj Manu 

Mostra de creador@s. De 17 a 20 h
Mostra de les obres dels diferents “Estenedors”

L’Art del graffiti en viu. De 17 a 20 h
Daniel Cartiel i Hèctor Fernández

Crea “in situ”. De 17.30 a 19.30 h, 
Estenedor on es mostra com creen els artistes.
Customització d’un maniqui a partir de materials reciclats per 
Migongo.

Renva’t. De 17.30 a 19.30 h
Espai dedicat a la cura de la imatge personal on diferents professio-
nals posaran a l’abast dels assistents la seva experiència i fer-los-hi 
un canvi de loock. A càrrec de Make up Barcelona 

Escenari Chill out. De 17.30 a 19.30h 
Dj’s del Casal de joves de Les Corts, liderat per Andreu Gisbert

Mostra de creador@s. De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Mostra de les obres dels diferents “Estenedors”

L’Art del graffiti en viu. De 17 a 20 h
Dani i Lluis del Casal de joves de Les Corts

Crea “In situ”. De 17.30 a 19.30 h. 
Estendor on es mostra com creen els artistes
Mostra de com fer Monkey Socks per Sew and sing.
Mostra de papiroflèxia per Márcio Acácio Felício

Renova’t. De 17.30 a 19.30h
Espai dedicat a la cura de la imatge personal on diferents professionals 
posaran a l’abast dels assistents la seva experiència i fer-los-hi un canvi 
de loock. A càrrec de Make up Barcelona

Escenari Chill out. De 17.30 a 19.30h 
Dj’s del Casal de joves de Les Corts, liderat per Andreu Gisbert

DIJOUS 15 DE MARÇ   
Mostra de creador@s. De 10 a 13 i de 17 a 20 h
Mostra de les obres dels diferents “Estenedors”

L’Art del graffiti en viu. De 17 a 20 h
Dani i Lluis del Casal de joves de Les Corts

Crea “In-situ”. De 17.30 a 19.30 h,
Estenedor on es mostra en directe de com creen els artistes.
Roses fetes a partir d material reciclat per TO Ariadna.
Mostra de com fer un animal en 3D amb cartró per Gota de 
sueños.

Renova’t. De 17.30 a 19.30h
Espai dedicat a la cura de la imatge personal on diferents pro-
fessionals posaran a l’abast dels assistents la seva experiència i 
fer-los-hi un canvi de loock. A càrrec de Make up Barcelona

Escenari Chill out. De 17.30 a 19.30h 
Dj’s del Casal de joves de Les Corts, liderat per Andreu Gisbert

Estenedors Programació
DILLUNS 12 DE MARÇ

DIMECRES 14 DE MARÇ   


