
Dijous, 3 - Divendres, 4 d'abril del 2014 E S P E C T A C L E S Diari de Sabadell 33

mmm
Blaumut debuta divendres a Sabadell en el marc de la gira per teatres amb «El turista»

Concert de Blaumut a Sabadell 
abans dels seus dos «Simfònics»
El grup ha exhaurit fa dies les entrades del Principal

c. c.

El grup de pop Blaumut pre
para dos «concerts simfònics» 
pel mes de maig a Lleida i 
el Palau de la Música, però 
aquest divendres passa per 
Sabadell! en el marc de la gira 
per teatres amb el material 
del seu primer i únic disc, El 
turista, editat per la sabade- 
llenca Picap.

Ei concert, tal com es va 
anunciar, és al Teatre Princi
pal (21.30h) i fa dies que les 
entrades estan exhaurides. 
Xavi de la Iglesia (guitarra i 
veu), Vassil Lambrinov (violQ. 
Oriol Aymat (violoncel), Manel 
Pedrós (bateria) i Manuel Kra- 
povickas (contrabaix) hi exhi
biran la seva exitosa fórmula 
amb instruments de corda que 
ha sonat arreu amb ‘singles*

com Pa amb oli i sal -un dels 
més ‘xiulats* dels últims anys 
i premi Enderrock a la millor 
cançó per votació popular el 
2 0 1 2 - o Bicicletes. Amb / beg 
your pardon van guanyar el 
premi Cerverf any Espriu 2013. 
Segons explicava recentment 
a D.S. Xavi de la Iglesia, Blau
mut creu que teatres com el 
Principal són molt adients per 
apreciar la seva música ■

Aleix Creus es presenta 
com a Crusseau
Aquest divendres al Balboa

i

L’exmembre del grup La Madam, Aleix Creus

C. C.

Aleix Creus ha publicat nou 
disc, Crusseau, alter ego per 
a un repertori de «pop vin- 
tage» en castellà impregnat 
de sensacions de l ’illa de 
Formentera, on viu la meitat 
de l’any.

Sense arribar a concert,

amb només cinc cançons, 
aquest divendres (23.30h) 
el presenta en directe al 
Balboa (Fortuny, 13) amb 
Betel Daura (bateria), Jofre 
Gasol (contrabaix), Arnau 
Berenguer (guitarra) i Miguel 
Royo (saxo). Estrenaran tam
bé el nou vídeo que aviat se
rà al Youtube ■

«Circ en família» i diverses activitats 
obertes al públic a LEstruch
Amb Jamara Ascanio, Adán Hernández i Joan Casellas

c. c.

El Oscar Neira Smooth Quartet se nutre del rock y el funk

El saxo colombiano Oscar 
Neira, en el Griffin

REDACCIÓN

Con un repertorio totalmente 
original, el Oscar Neira Smoo
th Quartet presenta su original 
propuesta este jueves en el 
ciclo de jazz en vivo del Griffin 
(La Segarra, 25; 22.30h).

Creado por el saxofonista co
lombiano Oscar Neira. el grupo 
exhibe influencias del rock, el 
funk o el pop dentro de un esti
lo moderno que busca no dejar

indiferente al espectador.
El pianista y teclista suizo Gi

líes Estoppey, el contrabajista 
argentino Paco Weht y el ba- 
terista catalán Santi Colomer 
completan la formación.

El ciclo del Griffin, coordina
do por la escuela Blue Train, 
seguirá este mes con Elisabet 
Raspall/Dani Pérez (día 10) y, 
tras un descanso el 17, la can
tante Judit Nedderman con el 
ítalo Boggio Trío (24) ■

La popular activitat «Circ en 
família», que ofereix a petits 
i grans la possibilitat d'expe
rimentar amb diverses tècni
ques com l'acrobàcia, el pal 
xinès, els malabars, el trapezi 
o la tela acrobàtica, torna 
aquest dissabte al matí a L'Es
truch (Sant Isidre. 140) de la 
mà de la Xarxa d’Espais de 
Circ de Catalunya (XECC).

La sessió comença a les 
11.30h, val 5 euros per famí
lia i es pot treure l'entrada per 
internet (www.sabadell.cat/ 
cultura), al Principal o al mateix 
LEstruch una hora abans.

L'equipament municipal ha 
programat més activitats de 
circ: l ' l i  d'abril hi ha l'assaig 
obert de la Cia. Filigranes 
amb Desencaixats i l'endemà 
una -càpsula" de trapezi a 
l'EstruchBar (diversos passis 
breus a càrrec d'Eva Clapp).

L L  FRANCOUna sessió anterior de «Circ en família»

Abans, però, hi ha altres acti
vitats artístiques a L Estruch. 
La creadora escènica, perfor- 
mer i actriu canària Tamara 
Ascanio fa entre dijous i diven
dres diverses presentacions 
del seu projecte de recerca 
«ZOOM» (www.lestruch.cat)

i divendres Adán Hernández 
presenta a la sala multimèdia 
(20h) un assaig obert de Car 
tografía para una voz deshabi
tada. A més, continua el semi
nari de Joan Casellas sobre 
dues dècades de performance 
a la península ibèrica (17h) ■


