
T’agradaria anar
en globus pel 

Mercat Medieval
de Vic?

Com participar
1. Hi podeu participar enviant la butlleta abans del dia 

23 de novembre de 2009.
2. El sorteig se celebrarà el dia 24 de novembre de 

2009.

Butlleta
Nom i cognoms: .....................................................
.........................................................................
Telèfon fix: ..........................................................
Telèfon mòbil: ......................................................
Població: .............................................................
e-mail: .................................................................
Subscriptor  SÍ  NO
Envieu la butlleta a la plaça Catedral, 2 - 08500 VIC
amb la referència: glObuS

Si encara no sou subscriptors, ara és el moment

902 23 95 53

US REGALEn
2 viAtGES doBLES
pel dia 6 de desembre

vol-aventura
www.volaventura.es

i

Divendres, 20 de novembre de 2009

CULTURA 40 NOU9EL

L’històric Dave Smalley, a la Cava
Vic L’ocasió de passar les últimes hores del 
cap de setmana veient un concert acústic de 
Dave Smalley, peça clau en la història del 
punk rock melòdic, es presentava diumenge 
passat com a única i irrepetible. Així doncs, 
tot i el dia i hora del concert, un elevat nom-
bre de persones va omplir la Jazz Cava per 
veure aquesta llegenda viva de la música. 

Després de la prescindible actuació de Dani 
Llamas (de G.A.S. Drummers), Dave Smalley 
va pujar a l’escenari acompanyat per Marcelo 
Pesoa (integrant de The Rockweilers) i, amb 
les seves veus i dues guitarres acústiques, van 
deixar més que satisfet el públic interpretant 
himnes de les diferents bandes que Smalley 
ha liderat (Dag Nasty, Down by Law, All) i, 
fins i tot, cançons tradicionals irlandeses. P.C.
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‘Mimix’ es va presentar 
al Passaport cap al Cel 
de Sant Bartomeu
Sant Bartomeu del Grau 

L’actor Ton Muntané, amb 
l’espectacle Mimix, va 
protagonitzar divendres 
passat la segona sessió del 
cicle d’espectacles Passa-
port cap al Cel, de Sant 
Bartomeu del Grau. Mimix 
(a la foto) és un muntat-
ge que barreja elements 
de diferents llenguatges 
escènics –circ modern, 
mim clàssic i clown– per 
presentar esquetxos en 
forma de conte, alguns dels 
quals reviuen gags clàssics. 
El cicle Passaport cap al Cel 
continuarà aquest diven-

El jazz del quintet 
Shark, aquest 
divendres a Moià

Moià El quintet Shark prota-
gonitza aquest divendres un 
concert organitzat per Amics 
del Jazz de Moià. Fusionant 
els ritmes jazzístics i el funk, 
la formació liderada pel 
trombonista Tom Johnson 
–membre de la Fundación 
Tony Manero– actuarà a 2/4 
d’11 de la nit a l’Auditori 
de Sant Josep. El grup està 
integrat també per Guim G. 
Balasch (saxo alt), Martí Ser-
ra (saxo tenor), Giulia Valle 
(contrabaix) i Ramon Rabi-
nad (bateria), també compo-
nent de la Fundación Tony 
Manero. El grup va produir 
l’any passat el seu primer 
disc, In motion.

Juliane Heinemann, 
en concert dissabte a 
la Vic Bang Jazz Cava

Vic La cantant berlinesa Juli-
ane Heinemann actua aquest 
dissabte a la Jazz Cava, pre-
sentant el seu primer treball, 
Are’nt you glad to be here?. 
Aquest és el disc de debut 
de la vocalista alemanya, 
establerta a Catalunya, on ha 
col·laborat amb nombroses 
formacions jazzístiques. En 
el concert, que començarà 
a les 11 de la nit, actuarà 
acompanyada per Jordi Matas 
(guitarra), Marko Lohikari 
(contrabaix) i Joe Smith 
(bateria). Divendres, la Jazz 
Cava acollirà l’actuació del 
grup Homenots (Sergio Escri-
bano i Joaquim Roqué) de 
Ribes de Freser. 

El festival de titelles 
de Calldetenes tanca 
amb uns Pastorets

Calldetenes El Festival de 
Titelles de Calldetenes tanca 
aquest diumenge la seva 17a 
edició amb Els Pastorets. La 
Cia. Titelles Vergés ha creat 
aquest espectacle versionant 
els tradicionals Pastorets 
amb cançons de Nadal, incor-
porant-hi ritmes actuals. 
Les dues sessions d’aquest 
diumenge, a 2/4 de 5 i a les 6 
de la tarda, tancaran un cicle 
que ha constat de sis actua-
cions, des del passat dia 18 
d’octubre. Mentrestant, con-
tinua el Festival de Titelles 
de Vic, on aquest dissabte es 
podrà veure Mans lliures, un 
espectacle de la Cia. Valeria 
Guglietti.

dres amb una nit flamenca 
a càrrec del grup Sal y Pañí, 
de la Peña Flamenca de 

Manlleu, i acabarà el proper 
dia 27 amb ARTròpodes, una 
performance.


