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La Selvatana garanteix 
un ampli i solvent 
repertori a la Revetlla
Aquest dissabte a Fira Sabadell

c. c.

Cançons de Serrat, frag
ments d'òperes, música de 
pel·lícules, fantasies orques
trals... tenen cabuda al reper
tori de la solvent Orquestra 
Selvatana.

La formació torna amb el seu 
eclèctica i sòlid repertori, tant 
per escoltar com per ballar, 
per la Gran Revetlla de l'ACF 
Sabadell Sardanista a Fira 
Sabadell.

La cita és aquest dissabte, 
15 de febrer, i serà especial 
perquè l'any passat es va haver 
de cancel·lar de la temporada 
de l'entitat pels ajustos pres
supostaris.

Ara. amb molt d’esforç i

FLAIXOS

►  Didàctica sobre 
«Versionar i transcriure 
la música clàssica»

Aquest dimarts dia (19.30h) 
l'Auditori de la Fundació 
Bosch i Cardellach acull una 
nova «Didàctica Musical» 
amb el títol Versionar 
i transcriure la música 
clàssica, a càrrec del 
pianista i director Frederic 
Oller. Organitzada per 
Joventuts Musicals abordarà 
qüestions com si es poden 
fer versions per altres 
instruments o formacions 
diferents de l ’original en la

degut a les reivindicacions 
dels socis, es recupera. I és 
per això que es demana la 
màxima resposta, apunta M. 
Dolors Tarragona, la responsa
ble de Relacions Externes. «Si 
la gent respon, això ens anima
ria a mantenir la festa-.

Ella mateixa insisteix que el 
concert-balls serà molt atrac
tiu. «El públic vibra molt espe
cialment amb la segona part», 
diu Tarragona. És la dedicada 
a Catalunya. Aquest any no hi 
faltaran L'emigrant, El meu avi, 
La Santa Espina, El cant del la 
Senyera o l'Hora dels adéus.

La Selvatana, que compta 
amb una quinzena de 
components i excel·lents veus, 
ha triat aquest any peces de

música del gran repertori 
clàssic o si es pot tocar 
Mozart, Bach o Beethoven 
canviant l ’instrumentació 
dels originals.

^  Músics del 
Conservatori al Museu
Organitzat per l’Escola 
Municipal de Música i 
Conservatori professional 
de Sabadell, aquest dimarts 
(18.30h) hi ha concert de 
l'Aula de Música de Cambra 
i grups de cambra de 
l ’Aula de Guitarra al Museu 
d ’Història de Sabadell, 
dins el cicle de concerts.
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i àt www.selvatana.com

L’ACF Sabadell Sardanista recupera l’Orquestra Selvatana, que l’any passat no va venir

La bella i la bèstia, Cabaret, costa 40 €  (50 els no socis) dimecres de 7 a 9 del vespre
No Hores por mí Argentina, però també es potvenirdesprés al 937238783 o per correu
Siboney... A partir de les 19 només al ball (12 € ) o només a l’adreça saba sardanista®
hores, el concert, sopar i ball al concert (12 /15  € ; reserves gmail.com) ■

Paquito GrooveBand 
omple el Griffin amb 

un bon concert

Excel·lent ambient i res
posta del públic, dijous pas
sat, al concorregut concert 
de la sabadellenca Paquito 
GrooveBand al Griffin. El 
veterà pub del carrer La 
Segarra es va omplir per 
sentir el projecte del bate
ria Marc Ruiz (Lluís Coloma) 
com a cantant i pianista de 
blues, funky i soul. El cicle 
setmanal de jazz continuarà 
aquesta setmana amb Victor 
de Diego («Tribute») ■ GRIFFiN

11 FRANCO

La vida explicada amb molt de ritme

Carles de la Rosa ha format tota una veure dissabte a L'Estruch. Un text de
generació de joves en el teatre musi- pròpia creació que repassa de forma
cal i ha sabut treure el millor d'ells, original els estats vitals a cada edat
Amb un nivell cada cop més profes- amb molt de ritme. Irene Garrido,
sional pot donar forma a excel·lents Abel Garriga i Montse Argemí també 
propostes com C'esí la v/e, que es va han col·laborat al muntatge.

LL. FRANCO

La sopa, amb música, entra millor

LaSala Miguel Hernández reprenia 
diumenge al seu escenari la tempo
rada d'espectacles familiars amb la 
suggerent proposta Acaba't la sopa, 
amb el suport de l'Obra Social La 
Caixa. Amb el pretext del títol, l’obra

convida a descobrir el món dels ins
truments i la creació musical. Aquest 
de setmana hi ha doble proposta: dis
sabte l'espectacle musical Detectiu 
Tom Sawyer, de Lazzigags i diumenge 
l'elogiada Mons, de Nats Nus.


