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1 de setembre 2013

- AGENDA SETEMBRE 2013
CONCERT
DISSABTE, 14 DE SETEMBRE a les 21:00 hores
DIUMENGE, 15 DE SETEMBRE a les 18:30 hores

LA MÚSICA ÉS LO DE MENOS
JOAN ELOI VILA, el guitarrista de Benavente .... (bueno
aquell de Reus)
Espectacle teatral en format monòleg + música (guitarra +
contrabaix) ple d ironia, sarcasme, música i conya de la bona.
PREU ENTRADA: 5 euros
PASSEJADA
DIJOUS, 26 DE SETEMBRE a partir de les 20:00 hores
DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE a partir de les 20:00
hores

EL CARRO DELS ROMANÇOS
Bravium Teatre ofereix una passejada pels carrers i places del cas
antic de la ciutat amb el seu CARRO DELS ROMANÇOS.
Sortida del mateix Bravium

CONCERT
DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE, a les 18:30 hores

CONCERT DE GERARD MARSAL I
OLGA PES
"El concert d'en Gerard Marsal i l'Olga Pes servirà per presentar
a Reus el seu nou projecte anomenat "BUENESTADO" un
recull de cançons pròpies en castellà i català, on la paraula i la
riquesa melòdica d'aquests dos artistes no deixa indiferent al
públic assistent. Si encara no els coneixes, vine a descobrir-los".
Aquests dos músics i compositors de les muntanyes de Prades treballen junts des de fa molt temps, això es tradueix
en un directe on la preciosa veu de l Olga i el saxo i flautes d en Gerard s entrelliguen de forma exquisida per
esborronar l audiència. En aquesta ocasió ens presenten el seu últim treball, el disc Buenestado , segon cognom de
la cantant. Un conjunt de cançons en les que l Olga recupera la seva arrel castellana per part de mare. També
podrem escoltar algunes cançons de l altre treball discogràfic Near , aquests dos treballs beuen de les fonts del
jazz i el folk nòrdic així com mediterrani i sedueixen per la seva originalitat i bellesa.
PREU ENTRADA: 7 euros
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