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Més de 550 espectadors a la segona sessió de 
Cinemafreshhh!

Granollers

La segona sessió del cicle de cinema a la fresca de Granollers, 
Cinemafreshhh! va aplegar unes 550 persones aquest dimarts 
al vespre al parc Torras Villà de Granollers, 200 més que en 
la primera sessió, la setmana passada. En aquesta ocasió, el 
Cineclub de l’Associació Cultural de Granollers va projectar la 
comèdia 3 bodas de más, de Javier Ruiz Caldera. La vetllada es 
va completar amb música tant abans com després de la projec-
ció.

La coral Lo Lliri de l’Ametlla, amb Xammar
L’Ametlla del Vallès

El concert d’estiu que la coral Lo Lliri va fer dissabte passat a 
l’església de Sant Genís de l’Ametlla va servir per homenatjar 
el periodista Eugeni Xammar amb motiu de la celebració del 
125è aniversari del seu naixement. L’homenatge va consistir 
en la presentació i la lectura, a càrrec de l’actriu Anna Yco-
balzeta, d’un poema escrit pel periodista per ser musicat pel 
mestre Joan Balcells, i que està integrat dins el repertori de 
l’Orfeó Gracienc. A més, Marta Bayo va llegir un article de 
Xammar dedicat a la festa major de l’Ametlla. També es van 
celebrar els 25 anys de Pere Díez com a director de la coral.
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Llinars celebra la 
primera Fira del 
Disc i del Còmic

Llinars del Vallès

Llinars del Vallès celebrarà 
aquest cap de setmana Can-
çons i Vinyetes, la primera 
Fira del Disc i del Còmic, 
situada a la carpa del carrer 
Frederic Marés, a tocar de 
la plaça Països Catalans. La 
fira està organitzada per 
Quarentena Edicions, amb 
la col·laboració de l’Ajun-
tament, SD Distribuciones 
i Norma Editorial. Els visi-
tants podran trobar a la fira 
tot tipus de còmics, novel·la 
gràfica i articles de marxan-
datge relacionats amb el 
món del còmic, del cinema 
i de les sèries de TV de més 
de 40 editorials. També hi 
haurà LP, senzills, maxis 
de vinil, CD, cassets i DVD, 
entre altres materials d’una 
àmplia varietat d’estils i 
gèneres musicals. A més, es 
faran activitats per a tota la 
família.

Marta Carrasco 
porta ‘B. Flowers’ a 
Vilanova, dissabte

Vilanova del Vallès

La companyia Marta Carras-
co presenta aquest dissabte 
a Vilanova del Vallès l’espec-
tacle B. Flowers, amb el qual 
fa pocs dies va tenir un gran 
èxit a Polònia, concretament 
al teatre Rozrywki, situat 
a la ciutat de Chorzów. El 
muntatge es podrà veure 
dissabte a partir de 2/4 de 10 
del vespre al Centre Cultu-
ral, on l’artista és resident, 
dins la programació Estiu a 
la Fresca, amb entrada lliure. 
B. Flowers és la desena obra 
estrenada per la companyia 
de la coreògraf i ballarina 
vellesana Marta Carrasco.

La Coral Ariadna 
i l’Amarant, 
d’aniversari

La Garriga

La Coral Ariadna de la Gar-
riga celebrarà l’acte central 
del quarantè aniversari 
aquest dissabte a 2/4 de 9 
del vespre amb un concert 
en què interpretarà la Missa 
de la Coronació, de Mozart, 
i Glòria, de Vivaldi, totes 
dues amb acompanyament 
d’orquestra. Hi participaran 
també diversos cantaires 
participatius i el Cor Ame-
ricantus, que col·labora en 
el projecte. D’altra banda, la 
coral L’Amarant de Bigues 
oferirà un concert especial 
aquest diumenge a les 6 
de la tarda a El Rieral per 
celebrar el trentè aniversari. 
Interpretaran alguns temes 
de West Side Story amb 
l’acompanyament del pianis-
ta Víctor Braojos.

El desè Musik N Viu 
tanca amb 10.500 
assistents

Granollers

Unes 10.500 persones han 
passat per la desena edició 
del festival Musik N Viu de 
Granollers, que s’ha cele-
brat els dies 21, 27 i 28 de 
juny, i 4 i 5 de juliol. Les 
dues primeres actuacions, 
una de les quals familiar, es 
van fer a la plaça Perpinyà, 
amb unes 500 persones. Les 
altres quatre nits van tenir 
com a escenari el Parc Firal, 
amb el discofunk de Se Ator-
menta una Vecina, el reggae 
d’Alpheus Backed, la música 
electrònica de House South 
Brothers i la rumba dels 
garriguencs La Troba Kung-
Fú (a la foto), com a caps de 
cartell, en el darrer concert 
de dissabte passat. D
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Nats Teatre estrena 
‘Molières’

La Garriga

Nats Teatre, sota la direcció de 
Joan Monells, va estrenar dis-
sabte al Teatre de la Garriga, 
Molières, que pren com a punt 
de referència L’impromtu de 
Versailles, en què l’autor expli-
cava com s’ho feia per assajar 
amb els actors. “És l’excusa 
per fer algunes escenes d’al-
tres obres de Molière. És el 
teatre dins el teatre”, explica 
el director, que ha creat nous 
textos. Les protagonistes són 
un grup de dones que se sen-
ten marginades, interpretades 
per 10 actrius d’entre els 18 i 
els 60 anys, que preparen una 
obra de teatre. Com que el 
rei les va a veure, li volen fer 
arribar la seva situació perquè 
prengui mesures.


