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FLAIXOS

►  Concert de Maria 
Sayfoullin amb 25 
cantants i violinistes

L’Acadèmia de Belles 
Arts de Sabadell acull 
aquest d im arts (19h) al 
seu auditori el concert 
gratuït de Maria Sayfoullin 
amb la participació de 25  
joves cantants i v iolin istes 
russos. Interpretaran peces 
d ’òperes de Verdi. Puccini, 
Donizetti i Bellini, entre 
d ’a ltres (Pg. Manresa, 22).

►  Marta Valero ofereix 
la «Didàctica Musical» 
sobre la veu

Joventuts Musicals ha 
organitzat una nova 
«Didàctica Musical» a 
l’Auditori de la Fundació 
Bosch i Cardellach aquest 
d im arts (19 .30h) amb 
la mezzosoprano Marta 
Valero. Parlarà de les 
possib ilita ts tècniques i 
expressives de la veu.

►  Les entrades de 
Sílvia Pérez Cruz i 
Mishima, a la venda

Des d 'aquest d im arts es 
poden adquirir a la taquilla 
del Principal i per internet 
les entrades dels concerts 
de M ishima (divendres 
6  de juny) i Sílvia Pérez 
Cruz amb Refree (29 
de juny), organitzats per 
la promotora UiU a La 
Faràndula. Com a novetat, 
els menors de 14 anys 
només paguen 15 euros. 
D 'altra banda, les entrades 
pel cor Geriona van camí 
d ’esgotar-se, amb el tercer 
pis també a la venda.

LL. FRANCO

Magic Sergio, en su aparición ai inicio de la gala

Un festival de magia 
variada y de calidad
En la 6a gala del Sant Joan Bosco

REDACCIÓN

Más de uno se preguntaba 
cómo un espectáculo de esa 
calidad y con cinco destacados 
magos tenía una entrada de 
sólo 8  euros. V istos los efec
tos. no les hubiera importado 
pagar más.

Es el Festival de Magia Sant 
Joan Bosco, que el sábado 
celebró su doble gala -b a s 
tante  llena por la tarde y algo 
menos por la noche- con unos 
600  espectadores en to ta l en 
el Teatre Salesià.

El director, presentador y 
tambén participante, Magic 
Sergio, pudo respirar tranquilo 
al final, con mucho público lle
gado a última hora. «No gana

mos nada pero cubrimos gas
tos», valora positivamente.

Gustó mucho el dúo venezo
lano Adrián Soler y Andrea con 
sus cambios instantáneos de 
vestuario. El Mago Félix llegó 
con mucha fiebre pero insistió 
en cumplir con su compromiso 
y actuó cons sus cartas.

Rubén Vilagrand mezcló 
con acierto magia y m imo y G- 
Alexander puso el toque juvenil. 
Magic Sergio hizo su aparición 
al inicio -y  nunca mejor d icho- 
de una caja a trozos que todos 
los artis tas montaron, y luego 
sorprendió al público con jue
gos y predicciones. Jammes 
Garibo puso su pirotecnia y 
fuegos a la velada con sorpren
dentes efectos ■

Gran èxit de la gala de 
dansa per La Marató
Organitzada per l’escola The Company

a .  FRANCO

Una de les coreografies vistes dissabte a L’Estruch

REDACCIÓ

Leseóla de dansa i teatre 
del carrer San Josep, The Com
pany, no pot estar més satis
feta. La seva gala benéfica de 
d issabte a L’Estruch va ser un 
èxit de públic i les actuacions 
van ser molt celebrades per la 
seva qualitat. Descomptades 
les despeses dels tècnics, es

destinaran 551 ,5  euros a La 
Marató.

L'espectacle, la col·laboració 
de La Llançadora i l ’Ajunta
ment de Sabadell, va ser variat 
i amè, amb una combinació de 
coreografies de clàssic i con
temporani plena de sorpreses. 
La companyia +Danza Proyect 
va presentar «Play» i els actors 
una peça de Jordi Voltas ■

£. BARNOLA

Luis Grané sorprèn amb Enric Martínez-Castignani

La solvència d 'Enric Martínez-Cas
tignani en el lied és coneguda i molt 
apreciada. A més de la qua lita t vocal 
i la dicció clara en extrem, té  una gran 
capacitat per apropar-se al públic. El

Principal, divendres, s ’hi va prestar. 
Però la gran sorpresa de la vetllada 
la va donar el pianista Luís, intens al 
punt ju s t en VAmor de Poeta de Schu- 
mann, i virtuós en Nin i Turina.

v

LL. FRANCO

Localitats exhaurides als Pastorets infantils

LaSala Miguel Hernández va exhau
rir les localitats per a les dues fun
cions d'Els Pastorets que aquest cap 
de setmana van oferir una setantena 
d ’alumnes del Taller de Teatre Infan

til i d ’Aula Jove de la Joventut de la 
Faràndula. El planter de l ’en tita t va 
m ostrar una excel·lent forma sota la 
direcció de Laia Closas, Pol Moix i 
Ferran Vidal al final de temporada.


