
Per fer-vos socis del TR3SC o 
sol·licitar més informació sobre les 
ofertes podeu trucar al 902.33.90.33 
o entrar a la web www.tresc.cat

Els socis veuran en directe 
Paul & The Macarrack’s
El grup de Paul Carrack ofereix una actuació el dia 29 a Luz de Gas

És de sobres coneguda l’especial afi-
nitat del cantant de Sheffield Paul 
Carrack amb la ciutat de Barcelona. 
Durant la seva etapa professional 
com a cantant en solitari ha visitat 
la capital catalana en incomptables 
ocasions. Ara, juntament amb Gus-
tavo Gabetta, Jeremy Meek, Roger 
Blavia, Litus Bosch, Isidre Ruiz i uns 
quants músics més ha formalitzat 
un projecte que feia anys que volia 
materialitzar: el nou grup Mike & 
The Macarrack’s, basat en versions 
llatines de cançons de Carrack.
 El veterà artista ha tocat amb 
grups històrics, com Roxy Music, 
The Pretenders o The Smiths, però 
la seva faceta més coneguda és la de 
líder de Mike and The Mechanics du-
rant els 80 i 90, així com la seva tra-
jectòria en solitari, amb joies com 
Eyes of blue i Satisfy my soul. 
 Els socis que hi estiguin interes-
sats tenen invitacions per assistir al 
concert de Paul & The Macarrack’s 
que tindrà lloc dimarts que ve, dia 
29, a la sala Luz de Gas de Barcelona.

Oferta: invitacions per al concert del grup 
Paul & The Macarrack’s.
Data: dimarts 29 de setembre, a les deu 
de la nit.
Espai: sala Luz de Gas (Muntaner, 246, de 

RESERVA D’ENTRADES

Barcelona).
Forma de participació: els socis interes-
sats poden reservar les invitacions a tra-
vés de la pàgina web www.tresc.cat. Des-
peses de gestió: 1 euro.

33 El cantant i compositor Paul Carrack, en un estudi de gravació.

EL PERIÓDICO

Estrena d’‘Una 
comèdia 
espanyola’ 
a Terrassa
El Centre d’Arts Escèniques de 
Terrassa (CAET) inaugura una 
temporada de luxe al Teatre Ale-
gria (Gaudí, 15) amb l’estrena de 
Yasmina Reza Una comèdia espa-
nyola, dirigida per Sílvia Munt i 
interpretada pels actors Ramon 
Madaula, Cristina Plazas (tots 
dos, a la foto), Xicu Masó, Maria 
Molins i Mònica Randall.

 Els socis poden adquirir dues lo-
calitats al preu d’una per a la fun-
ció de dissabte, dia 26, a les nou del 
vespre. Venda d’entrades a través de 
Tel-Entrada (902.10.12.12 o a la web 
www.telentrada.com).

The Swallow 
Quartet toca 
a Girona
Dins del Festival de Jazz de 
Girona, aquest dijous (a les 21 
hores) té lloc a l’Auditori Palau 
de Congressos de la ciutat (pas-
seig de la Devesa, 35) el concert 
de The Swallow Quartet (baix, or-
gue Hammond, saxo tenor i gui-
tarra). Els socis disposen de dues 
entrades al preu d’una a través de 
la pàgina web www.tresc.cat. Des-
peses de gestió: un euro.
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