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Activitats culturals programades del 10 de juny al 14 de juliol de 2018 a La Selva del Camp
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8 del vespre

Concert Anna d’Ivori

ACTE GRATUÏT

Rere els vidres és el disc de debut de la cantant i compositora tarragonina Anna d’Ivori; un
recull de deu cançons de pop-rock melòdic embolcallades pels arranjaments d’un competent
trio d’acompanyament. El disc, enregistrat a Amanita Estudis amb Sergi Sabaté, i com el títol ja
deixa intuir, cuida al detall la fragilitat i la timidesa de cadascuna de les cançons i cadascuna de
les lletres, que narren les vivències i reflexions personals de la cantautora.
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10 de la nit

ACTE GRATUÏT

Liceu a la fresca:
Manon Lecaut

( )
PLAÇA
DE LES
PLETES

Al llarg dels quatre actes que la integren, Manon Lescaut narra l’ascensió i la caiguda de la jove Manon,
adolescent amant de la mundanitat i dels plaers ràpids
i fàcils, tot i l’amor sincer que la uneix a Des Grieux.
Aquest és un jove burgès que acompanya Manon fins
a veure-la morir “sola, perduda, abandonada” al desert de Louisiana, on és condemnada acusada d’exercir la prostitució. La tercera òpera de Puccini consolida
l’estil que caracteritzaria a partir d’aleshores la seva
obra, veritable apoteosi del melodrama.
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7 de la tarda

ACTE GRATUÏT

Activitat de recreació històrica
“Inaguratio” de la Companyia Némesis

La religió és un element que en el període clàssic va unit sempre a tots els aspectes de l’existència. La paraula llatina “inauguratio” fa referència a aquest ritual religiós adreçat a conèixer si
la divinitat serà favorable a la realització d’una activitat. Amb aquesta activitat de reconstrucció
històrica es mostrarà com les persones han buscat de molt diverses maneres poder “interrogar” els déus.
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ACTE GRATUÏT

Concert
“Sabor a Peret”
HORTd’IGLÉSIES
del grup “Sabor de Gràcia”
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8 del vespre

(TERRASSA)

ACTE GRATUÏT

Concert de
Kebyart Ensemble

El quartet de saxofons Kebyart Ensemble és
una de las formacions més prometedores del
panorama actual. Nascut a Barcelona, el formen quatre joves talentosos i apassionats per
la música de càmera. La posada en escena, vital i fresca, ha estat alabada pel públic i la crítica especialitzada. Les seves interpretacions
han merescut els més prestigiosos premis a
nivell nacional. Busquen ampliar les fronteres
del quartet, trencar barreres i buscar, a través
de la formació ensemble, noves sonoritats i
noves propostes de concert que poden incloure tot tipus d’estils, creacions i performa’ns
amb la finalitat de crear un producte original,
fresc i especial.

L’espectacle “Sabor a Peret” del grup “Sabor
de Gràcia” és un homenatge al pare i creador
de la Rumba Catalana a través dels seus èxits
nacionals i internacionals. Un concert on l’essència de la Rumba Catalana de Peret hi serà
present a través de la participació del seu nét,
Dani Alonso Pubill, que a més de cantar i tocar
la guitarra, aportarà l’herència musical del seu
avi.

www.gemmapages.com
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