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sions’sobrel’art  de! camuflatge;
j  la  tranMormacié,  a  càrrec
d’Enric  Majô.  L’apartat  La
veu  anirà  a-càrrec  d’Anna  Ric
ci  j,  finalment,  hi  haurà  un  ca
pitol  dèdicat  n  la  dansa  anib
Alicia  Pérez  Cabrero  j Pastora
Martos.  •

•    Rubi  i  Casais  presentâ  la
setmana-pàssada,  a la disco
tecé  New Mannix  de  Manre
sa,  una  excepcional  desfila
da  de  moda  d’alta  llenceïia

•  intima,  ilenceria  jove,  com
piements  de  bany  i vestits  de
bany  i  bikinis.  -‘

Un  magnific  espectacle
és  el  qué.anualment  presen
ta  Rubi  j Casais  en  una  des
filada  en  la  quai.mçda,  be
ilesa  j  art  ompÏen  de  com
pléta  originalitatia  nitman

•  resana.’
•   A  la  passarella,  Rubi  i
Casais  va  fer  desfilar  la  més
original  moda,  internacio
iial;  una  moda  que  cobri  de
mâgia  una  nit  en  la  quai  ac
tualitat  j espectacle  s’ompli
ren  de  coreografia.

•   La  realitat  és  que  no  es
tractà  d’una  desfilada  qual
sevol  siné  d’una  de  les  mi
hors  que  :darrerament  s’ha
vist  a les  nôstres  comarqués.

La  claù  dé  1’èxit  de  la
desfilada  presentada  per
Rubi  j Casais  ha  estat  la pro
fessionahitat  j categoria  d’a
quest  important  comerç
rnanresà  que  gaudeix  del
reconeixement  de  tothom
qui  coneix  i’actualitat  en
moda.     -

En  alta  ilenceria  es  pré
sentaren  les  d.axreres  nove
tats  j  els  àoiors  de  moda
bisé,  coral  o blau  mari,  av’a
lades  per  marques  côm  Bo
lero,  Christiân  Dior,  Sinfo
nia  o  Nina  mcci;  quant  a
hlenceria  jove  j  comple
ments  de  bany  es  veieren
peces  de  les  cases  corner
cials  Pierre  Cardin,  Godi
va’s,  Viva  la  NoUe,  Miss,
Gricete  ô Etam  France.

A  niveli  de  vestits  de
bany  o bikinis,  Rbf  j Casais
presentà  les  més  importants
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Bellesà  •  art,  ciau’ de  l’èxit
•  de  la  desfilada presentada

:p  RibÏ  i• Casais
/-

•Hi’ éoiIabôren, .ntre  d’al.tres,
Montserrat Roig; Albert
Boadella,  Oriol Martoreil j Rosà
Ma  Sardà.

Enric Majô dirigeix un
dde d’exercïcis
teatrals per a
prof essors

Enric  Majô  dirigeix  al  Labo
‘raton  de  les Arts e! cicle d’eker
cicis  teatrals  per  a  professors
Exercicis  de  teatre,  activitat
que  es  presonta  dins  el prôgra-:
ma  educatiu:  La  Caixa  a  les
Escôles.  •  •

•  •  EIciIe  dura  fins  al  dia  6  de
•  juny  j  compta  côm’a  encarre

gats  de  les diferents  rees  amb
prèstigiosos  homes  de teatre.  El
primer  dels  cinc  apartats  es  ti
tula  Entre- bastidores,  j ofereix

‘una  visié  global.  amb  capitois’
•   d’interprètaciô  (a  càrrec  de’

Rosa  Ma Sardà  j Jaurnè  Melen
•  dres),  expressiô  corporal  (per

Albert  Boadella),  la veu en l’es
cenari  (Anna  Ricci j Oriol  Mar
toreli)  j  el  text  teatral  (per.
Montserrat  Roig.     • •

•  El  bloc  de  la  interpretacié
cOrna  clément  de  comunicacié

•  serà  d’irigit integrament  perErt-
nicMaj6.  Fi  tercer,  L’àmbit-i la
ficciô,  comprèn  una  conferèn
cia  de  Paco  Nieva  sobre  esâe
nografia;  una  èxposiciô  de  Fre
derico  Correa  sobre  l’evolucié
de  l’edifici  teatral,  j  tres  ‘ses-

Margaret Astor s’alegeix a
Chupa ChUps en: el patroCini
-  del cOncert de JacksOn

bail  de  disàoteca  posaren
punt  j  final  a  una  desfilada

•  de  moda  jove  que  ha  lunté
Local  de  Manresa  de  l’Asso
ciacié  Espanyola  Contra  el
Câncer  havia  organitzat  a
benef  ici  del  Centre  de  Diag
nosi  Precoç  i en la  quai  Rubi
i  Casais  collaborava  un  any
més  tot  presentant  exclusivi
tat,  originahitat  i  exotisme.

•  -  L’empresa  decosmètica  matge.  ‘  •  -

Margaret  Astor  s’ha  afegit  a  -  L’o-rganitzaciô  ofèreix
ChupaChups  S.A.  en  el patro—  O;OOO  pôsters  del  cantant
cmi  de!  concert  que  Michael  nord-americà  a  les  pnimeres
Jacksôn  farà  ai  Nou  Camp  cl  - -  persones.  que  cômprié  entrades
dia  9  d’agost,  djns  del  seu  re-’  anticipades,  les  quais  es  poden
corregut  per  Europa.  Una  i ai-  adquirir  a  totes  les . oficinesde
tra  empresa  pretenen  amb  cl  “4a  Caixa  de  Catalunya.  •  -

concert  obtenir  un  benefici  d’i-  •  :  ‘  ‘  .

novetats  pertanyents  a  reco
negudes  marques  coin  Cosi• mo Tura,  Lavable  -Beaéh,
Giôvani  di  Perla,  Aqua
Suit,  Juin, Christiaù  Dior,

I .Magestic-  University.Risk  o
Walt;Disney.

•  L’actuaôiô  del’Grup:  de
Dansa  Cor  de  Catalunya,  de

•  l’animadorCarlos  Torres  u el

o.
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