FIRES I FESTES DE LA SANTA CREU - FIGUERES 26 ABRIL 2009

FIRA DE COL·LECCIONISME
dedicada al món del cinema

VENDA DE CARTELLS DE CINEMA
cedits per l’arxiu-col·lecció Lluís Benejam
La recaptació que es farà amb la venda dels cartells de cinema ajudarà a
finançar la restauració de les vitrines de la biblioteca del Casino Menestral
El dia 26 d’abril, al bell mig de la
Rambla de Figueres, es posaran a la
venda un total de 1.500 cartells
originals 70x100 (1960-2008). Es pot
veure la llista i les imatges dels cartells a
la plana d’Internet:
www.casinomenestral.cat
A més, també hi haurà diverses taules que
posaran a la venda material de cinema
per a afeccionats i col·leccionistes.
Organitza:

Tel. 972 678 666

Amb el suport de:

El Casino Menestral Figuerenc és una entitat prou
important en el teixit cultural figuerenc perquè es trobi
en l’estat actual. És vergonyós que la seva restauració es
vegi tan llunyana. He viscut bons moments dins aquest
edifici i em fa molta pena veure’l en l’estat en què es
troba cada cop que passo pel seu davant.
Com a figuerenc, i per l’estima que em mereix el Casino,
estem preparant –amb la junta de l’entitat,– una Fira de
Col·leccionisme dedicada al món del cinema, per al dia 26
de maig del 2009, en la qual, a part d’altres parades amb
material divers, hi hauran 30 taules on el visitant trobarà
cartells de cinema que l’arxiu-col·lecció Lluís Benejam
cedeix gratuïtament perquè la recaptació que es pugui
fer amb la seva venda serveixi per finançar part de la
restauració de les vitrines de la biblioteca del Casino
Menestral.
L’arxiu-col·lecció Lluís Benejam és un projecte que va
començar fa uns quants anys. És un arxiu “jove”, però
amb la il·lusió de fer-se gran i amb ganes de recollir
informació de moltes pel·lícules que al cap de poc de la
seva estrena desapareixen. Per a més informació sobre la
Fira: Telèfon 972 67 86 66
Lluís Benejam
Soci del Casino Menestral número 153

També soci de les seccions: Agrupació Filatèlica i Cente Excursionista Empordanès

