
46  Diari de Sabadell

Participació local a la 
trobada del Secretariat 
de Corals Infantils
Hi assistiran alumnes de l'escola ATempo

ALBA SOLER

Pep Ricart, Nuria Herrero i Rut Quiles protagonitzen l’obra d’Albena Teatre

Comiat de temporada amb estrena
LaSala acull diumenge el muntatge «Kafka i la nina viatgera»

REDACCIÓ

Demà es celebrarà la 46 Tro
bada del Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya (SCIC) 
que aplegarà 2.500 nens de 
8 a 16 anys. L’encontre, que 
tindrà lloc de forma simultània 
a vuit comarques catalanes, 
compta amb representació de 
corals del Vallès Occidental.

En concret, hi participaran 
les corals de l ’escola de mú
sica de Sabadell A Tempo, 
L’Espiga de Badia del Vallès i 
Els Pinetons de Ripollet.

Els tres grups es desplaça
ran fins a Moià a on està pre
vist que tingui lloc un dels vuit 
concerts i en el què cantaran 
uns 300 nens i nenes.

El repertori estarà format per 
cançons amb textos de poetes 
catalans, a més de l ’estrena 
de les harmonitzacions de 
cançons tradicionals catala
nes i danses cantades totes 
amb acompayament d’acordió 
diatònic i algunes també amb 
clarinet, tarota o percussió. Els 
arranjaments són de Carles

FLAIXOS

►  Funció benèfica de 
«Molt soroll per no res» 
al Sant Vicenç

L'obra de Shakespeare 
que acaba d'estrenar el 
Teatre Sant Vicenç amb 
direcció d'Oriol Alguersuari 
i Montse Azanuy continua 
avui (22h) i demà (18h).
La segona funció serà 
benèfica, per recaptar 
fons per l'AECC-Catalunya 
Contra el Càncer. Els 
diners (10 euros l’entrada) 
es destinaran a la recerca, 
prevenció, sensibilització i 
atenció directa als malalts 
i les famílies.

►  «El sueño de Alicia», 
concierto solidario en 
los Salesianos

Alicia es una niña que 
padece una enfermedad 
minoritaria llamada 
Síndrome de Dravet. Para 
sufragar parte de sus 
terapias, se ha organizado 
un concierto benéfico 
mañana domingo (17.30h) 
en el colegio Els Salesians 
(Pg. Gaudí, esquina Pg. 
Sant Oleguer). Por 7 
euros se podrá escuchar 
los grupos Backdoor Jan 
de los Barrankillos, Un 
parell de dues, Yolanda 
Pérez, Toni Cruz y Rarezas, 
presentados por el

Belda, Lluís Giménez, Marcel 
Casellas. Carol Duran i Nuria 
López.

El SCIC és una federació de 
corals infantils, fundada l’any 
1967, que té com a finalitat 
coordinar les activitats de les 
corals que en són membres, 
fomentar la pràctica del cant 
coral infantil, vetllar per la se
va qualitat i la dels seus direc
tors, i treballar per tal que el 
cant coral sigui un element fo
namental en la formació dels 
infants.

Concerts
Els concerts tindran lloc a 
l'església de Moià, al Castell 
de Claramunt, al Reial Mones
tir de Santa Maria de Santes 
Creus, a Sant Pere de Casse
rres, a la Seu Vella de Lleida, 
al Santuari del Miracle, als Jar
dins de Cal Llibeter de Teià i al 
Saló del Tinell de Barcelona.

La trobada té el suport del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat així com de diver
ses institucions, ajuntaments i 
entitats d ’àmbit local ■

humorista Gabby. También 
habrás sorteo ofrecido por 
varios comercios.

►  Concierto de Antonio 
Quintana en el Griffin
Reclamado por sus fieles 
seguidores, el cantautor de 
Sabadell Antonio Quintana 
vuelve hoy al Griffin, donde 
le acompañará Joel Borrás al 
cajón con alguna colaboración 
sorpresa. La cita es a las 
23.30h (La Segarra, 25).

Els Cantaires de Can 
Feu actuen a Sant Vicenç 
de Jonqueres

La Festa del Riu Ripoll, 
organitzada per l’ADENC,

E S P E C T A C L E S

REDACCIÓ

La programació familiar de 
LaSala Miguel Hernández té el 
privilegi d'acomiadar la seva 
temporada, demà diumenge, 
amb l'estrena a Catalunya de 
Kafka ¡ la nina viatgera, de la 
companyia valenciana Albena

porta demà diumenge la coral 
Cantaires de Can Feu a Sant 
Vicenç de Jonqueres. La seva 
propera actuació serà per 
l’Aplec de la Salut, el 13 de 
maig, a les 20h per la missa 
a l'església. La directora és 
Eulàlia Llargués.

►  Doble concert a 
l’EstruchBar de la mà de la 
Coordinadora de Músics

A partir de les 22.30h, el 
cantautor Gerard Heredia (pop- 
rock acústic) i el grup Hiberia 
(pop-rock acústic espanyol) es 
presenten avui a l'EstruchBar 
(Sant Isidre, 140) dins el nou 
cicle de la Coordinadora de 
Músics de Sabadell.

Teatre (18h.; a partir de 6 
anys).

Basat en la novel·la homò- 
mima de Jordi Sierra i Fabra 
(Premi Nacional de Literatura 
infantil i juvenil 2007), aquesta 
creació de Guillem Jordi Grae- 
lls (adaptació teatral), Carles 
Alberola i Fernando Bernués

►  El grup sabadellenc 
Double AM al concert 
vermut de La Capella

El pop indie del quartet 
sabadellenc Double AM. 
format per quatre joves noies, 
protagonitza el vermut concert 
de demà diumenge (12.30h) 
al restaurant La Capella, al 
Parc de Can Gambús.

►  Lluís Coloma presenta 
Boogie Woogie Tap tres 
dies seguits al SAT

El blues i el boogie del trio 
del pianista Lluís Coloma 
s'uneix al claqué de Guillem 
Alonso i Roser Font per un 
un original espectacle titulat

Dissabte, 27 d'abril del 2013

(direcció) i Montse Ame
nos (espai escènic i vestuari) 
presenta un Kafka molt imagi
natiu. Per consolar una nena 
que ha pedut la nina, l'autor 
de La metamorfosi li fa creure 
que és de viatge i li farà arri
bar cartes on explica les seves 
vivències arreu del món ■

Boogie Woogie Tap. Es veurà 
del 26 al 28 d ’abril al Sant 
Andreu Teatre (SAT), amb el 
sabadellenc Marc Ruiz a la 
bateria i Manolo Germán al 
contrabaix.

► - Opal presenta su nuevo 
disco, «17», el martes en 
Barcelona

Ópal, el proyecto musical de 
los sabadellenses Gemma 
Pedrós y Vicenç Roca, 
presenta su nuevo disco, 17, 
el próximo martes en El Corte 
Inglés de Portal de L’Àngel, en 
Barcelona (19h). Pop, rock y 
música de autor con texturas 
del soul o el rock sinfónico se 
mezclan en su tercer CD.
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«MoR soroll per no res», un Shakespeare al Sant Vicenç Boogie-woogie i claqué amb Lluís Coloma al SAT


