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FLAIXOS

ALFRED M AUVE

Guy Nader i Roser López Espinosa presenten la peça aquesta nit

‘Lowland’, dansa amb ales a LEstruch
Co-producció del M ercat de les Flors de Roser López Espinosa

c. c.

Un «retorn a l ’animalitat del 
cos i del moviment, a l’aprenen
tatge, l ’esforç, la tenacitat... 
l'esperit de superació i l'es
perit de llibertat-. Així es pre
senta la coreografia Lowland, 
de Roser López Espinosa, que

s'inspira en les migracions 
dels ocells i el vell desig de 
volar, amb música original de 
llia Mayer.

En co-producció amb el Mer
cat de les Flors, la peça arriba 
aquest vespre al teatre de 
UEstruch (21h.; 10 euros), on 
ha estat creada en residència

juntament amb altres espais 
com el Centre de creació El 
Graner, La Caldera Centre de 
creació de dansa i arts escèni
ques contemporànies i Àngels 
Margarit/Cia Mudances.

Guy Nader és parella de 
Roser López Espinosa sobre 
l'escenari ■

«Wicked», el 
musical de les 
bruixes, arriba 
a I’Agora

c. c.

Poc després de 9 to 5, el 
musical de Dolly Parton sobre 
les tres dones que es rebel
lón a l ’oficina contra el seu 
cap dèspota i sexista, l'Àgora 
de Sant Oleguer torna a aixe
car el teló amb les bruixes tra
pelles de Wicked.

El muntatge, protagonitzat 
altre cop pels participants 
al taller de teatre musical de 
Ferran Guiu a aquest espai del 
centre cívic de Sant Oleguer, 
es va estrenar dijous però es

«La història no explicada de les bruixes d'Oz», fins el dia 16

podrà veure avui (21.30h) i 
demà (20.30h), i un total de 
cinc funcions més fins el 16 
de juny.

Traduït i adaptat per Vicki 
Cahisa i Sílvia Navarro, el musi
cal compta amb Isa Mateu i 
Ferran Guiu (direcció), Anna

Valldeneu (direcció musical) i 
Esther Lucas (coreografia).

Basat en la novel·la de Gre- 
gory Maguire, Wicked presenta 
«la història no explicada de les 
bruixes d'Oz». El musical origi
nal es va estrenar a Broadway 
el 2003 >

Més funcions de «La 
rateta...» a rArlequí

REDACCIÓ

Avui (18h) i demà (12h.) 
continuen les funcions del 
muntatge de titelles en cartell 
al Teatre Arlequí, La Rateta 
que escombrava l'escaleta.

Seguint la línia d'oferir 
espectacles de producció i 
construcció pròpia, aquesta

versió del conte porta la sig
natura del sabadellenc Raül 
Grau.

El petit teatre del carrer del 
Sol, 118, ofereix també el 
«Carnet Arlequí», que per 10 
euros al mes permet assistir 
a tots els espectacles i acti
vitats amb acompanyant adult 
que entra gratuïtament ■

'V
Una versió pròpia del conte

^  Blues, rock i soul amb Black Cotton Band al Griffin

Amb un repertori que es basa en temes propis i versions 
que van del blues tradicional al rock passant pel soul y el 
jazz, Black Cotton Band es preenta aquesta nit (23.30h) 
a l’escenari del Griffin (La Segarra, 25) amb Cris a la veu, 
Eduard al baix, Luis a la guitarra y José a la bateria.

^  Blues amb el veterà 
grup vallesà La Ruta a La 
Capella de Can Gambús

La mítica banda de blues 
La Ruta reapareix demà a la 
tarda (19.30h; entrada lliure) 
a la terrassa del restaurant 
La Capella, al Parc de Can 
Gambús, amb Armand 
Zuleta a l ’harmònica, Mick 
Sumbling a la veu, Pere 
Sabaté al piano i els teclats, 
Eloi Moya al baix, Serginho 
Moreira a la bateria, Joan 
Casas al saxo tenor i Quim 
Aguasca a la guitarra.

► - Sabadell All Stars 
Rumbers toquen a la 
terrassa de rEstruchBar

Sabadell All Stars Rumbers 
refresquen aquest migdia 
a l’ EstruchBar (Sant Isidre, 
140; entrada lliure) amb un 
concert-vermut per moure 
l ’esquelet. Seguiran Dj’Sim 
i Dj’Eme Rock punxant a 
partir de les 23h minimal 
techno, amb Andreu 
Serra (Covabunga Studio) 
acompanyant-los amb els 
visuals.

^  Concert d'estiu del 
Club d’Avis PI. Vallès
La Coral Talia, dirigida 
per Lourdes Garcia, és

la convidada al «Concert 
d’Estiu» del Club d’Avis 
Plaça Vallès, que tindrà lloc 
aquesta tarda (17.30h) a 
l’auditori de l’Espai Cultura 
de la Fundació Antiga 
Caixa Sabadell 1859, 
al carrer d'en Font. Al 
programa consten cançons 
melòdiques (valsos, boleros, 
havaneres...), fragments 
lírics (sarsuela i òpera) i 
poesies interpretades per 
solistes, rapsodes i la Coral 
del Club d ’Avis Plaça Vallès, 
sota direcció musical d’Emili 
Tost Zafra (entrades a 6 i 8 
euros).

^  Sardanes a l’Aplec de 
Sant Oleguer
La Cobla Sabadell 
amenitzarà demà (18.30h) 
la ballada de sardanes que 
organitza el Club Falcons 
dins l'Aplec de Sant Oleguer.

^  «Naixement d’una 
nació» a l’Alliance
Aquest dilluns (l'Alliance 
Française (Sant Joan, 35) 
acull la projecció del film 
de D.W. Griffith Naixement 
d'una nació (1915), en el 
marc d'un curs de l'Escola 
d’Humanitats a càrrec de 
Sébstien Bauer sobre la 
construcció dels Estats 
Units.
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