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Intercanvi d’obsequis entre les penyes

L’Esbart Sabadell 
Dansaire participa a 
unes jornades a Múrcia
Amb el Cos de Dansa i els Juvenils

Els dansaires de l’Esbart, en un moment de l’actuació
FOTOS: ESD
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Els dansaires sabadellencs 
no paren quiets darrerament. 
Després d'organitzar el Dia 
Internacional de la Dansa, de 
fer-se càrrec de l'edició d'en
guany del Sabadell Festa i Tra
dició -dedicat a la dansa-, i de 
participar en el 57è aplec d’es
barts organitzat per l'Obra del 
Ballet Popular, el cap de set
mana passat el Cos de dansa 
i els de la secció dels Juvenils 
de l'Esbart Sabadell Dansaire 
es van desplaçar a Múrcia.

Participaven a les jorna
des culturals que organitza 
la Peña Huertana La Carreta, 
de Llanos de Brujas, en motiu 
de la celebració del seu 30è

aniversari. La ballada es va 
celebrar dissabte a la nit amb 
l’actuació del Grupo de Coros 
y Danzas Virgen de Gracia de 
Mahora (Albacete) i de la Peña 
Huertana El Azahar (Múrcia), 
junt amb la de l'amfitriona 
Peña Huertana i la de l'Esbart 
Sabadell Dansaire.

Danses catalanes
Els de Sabadell van sorpren
dre als amfitrions amb una 
rica i variada mostra de dan
ses catalanes, com La Contra- 
dansa í el Ball del córrer.

Els membres de l’Esbart van 
dedicar el matí de dissabte a 
visitar la capital acompanyats 
pel president de la Peña Huer
tana La Carreta ■ Foto de família dels membres de l'expedició, just abans de tomar cap a Sabadell

LLUÍS FRANCO

Elvis revive en el Griffin con Al Sánchez

Va conocido en el Griffin, el can
tante y guitarrista Al Sánchez volvió 
el sábado al pub de Ca n’Oriac para 
hacer las delicias de los amantes del 
rock con su tributo a Elvis Presley. 
Con su enérgica puesta en escena y 
su pasión pero el Rey del Rock, aun

que siempre desde el respeto a la 
esencia musical, Al Sánchez repasó 
una vez más con garra éxitos como 
Blue Suede Shoes, It's now or never 
o In the ghetto junto a Pablo San- 
tiz (batería), Joan Sánchez (guitarra 
solista) Luis Martín (contrabajo).
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L’EstruchBar estrena el seu cicle de circ

Divendres passat es va estrenar al 
bar del complex municipal L’Estruch 
una nova programació de circ en petit 
format amb petits tastos de diferents 
artistes. La primera participant va 
ser la trapezista Arianna Martí, que 
va fer tres passis d ’uns 10 minuts

fins quarts de 12 de la nit davant el 
públic del bar, acompanyada del grup 
sabadellenc Petita Festa. El cicle 
es realitza amb la col·laboració de 
l’Ateneu Popular de 9Barris. Martí es 
va mostrar encantada amb Tespai, 
que va trobar «molt acollidor».


