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Gran acollida 
a l’estrena del 
nou musical del 
Sant Vicenç

REDACCIÓ

Un ple de públic i grans ova
cions van rebre diumenge l ’es
trena de Més que un record, el 
nou musical de fabricació prò
pia que obre la temporada del 
Teatre Sant Vicenç.

Escrita per uns pares del 
Taller de Teatre de l ’entitat 
amb música de Xasqui Ten i 
dirigida per Toni Ten, l ’obra pot 
convertir-se en l'èxit d ’enguany 
a la Creu Alta. Emmarcada en 
unes colònies d ’estiu, la histò
ria es centra en la relació de 
dos nois però també dels seus 
pares, que van viure una histò
ria paral·lela uns anys enrere. 
Entre motxil·les i convivències, 
la trama captiva amb cançons 
ben enganxoses -e l CD és a 
la venda- i els trepidants balls 
que ha coreografiat Cristina 
Allande, de Ritme. Es veurà 
cada diumenge (matí i tarda) 
amb 80  actors en escena ■
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Un dels vistosos números musicals de «Més que un record», estrenat diumenge passat i ambientat a unes colònies LLUfS FRANCO
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Cant i dansa 
trenquen murs 
a L’Estruch

REDACCIÓ

Les corals Belles Arts de Sabadell i Regina de Manlleu i el Cor Ciutat de Mataró, amb l’escenari obert al pati, dissabte 11. FRANCO

Entrades exhaurides i satis
facció general, dissabte a L’Es
truch, amb la singular com
binació de dansa i cant coral 
de Terpsícore. Dirigits per Jordi 
Lluch, la Belles Arts, la Regina 
i el Cor Ciutat de Mataró van 
aportar efectes visuals amb 
moviment dels cantaires i la 
ballarina Arantza López, que 
fins i to t va sortir el pati a la 
vista del públic. Mendelssohn, 
Rachmàninov, cant gregorià o 
el Pater Noster de Verdi eren la 
variada banda sonora ■

El Quintetíssim i 
la pianista Rosalia 

López obren la 
temporada de cambra

Amb un petit canvi amb del 
programa inicial, començant 
i acabant amb Poulenc, el 
Principal va obrir divendres 
la temporada de cambra de 
Joventuts Musicals amb un 
magnífic concert dels solis
tes de la OSV Quintetíssim 
i la pianista Rosalia López. 
Entre la Sonata per a flauta 
i piano i el Sextet per a quin
tet de vent i piano en do, FP 
100 del músic francès, un 
deliciós quintet de Mozart.
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