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L’Amfiteatre es torna 
a omplir amb un 
espectacle en anglès
Era l’última cita dins el 30 Nits

y*V
LLUfS FRANCO

Els Pirates Teatre, dimarts passat

REDACCIÓ

Un ple absolut va rebre la 
funció de Molly and the Music 
Minions, d'Els Pirates Teatre, 
dimarts passat a l'Amfitea
tre de l'Espai Cultura.

Era l'última proposta,

aquesta en anglès, de la Fun
dació Antiga Caixa Sabadell 
1859 dins el 30 Nits i va 
emocionar amb la història 
d'una nena que té por de 
cantar i una banda sonora 
amb animades cançons cel
tes ■

FLAIXOS

Perroenelcamino toca versions, originals i de Bonito Hermano

►  Perroenelcamino 
porta bon rock dijous al 
bar musical El Raval

Amb un repàs dels 
millors temes de Bonito 
Hermano, algunes versions 
i l ’estrena d’algun tema 
nou de l'EP que començarà 
a gravar a la tardor, la 
banda sabadellenca 
Perroenelcamino garanteix 
bon rock aquest dijous 
(23h) al seu concert al bar 
musical «El Raval- (Raval 
de Dins, 11; entrada a 5 
euros amb cervesa Moritz 
inclosa). Són Xavi Rubio 
‘Brother’ (veu principal i 
harmònica), Jordi Mourelo 
(guitarra i veu), Oest 
(guitarra i veu), Aitor 
Chartos (baix) i Ricard 
Lujano (bateria).

►  Projecció de 
«Barcelona, nit d’estiu» 
a La Capella

Dins el festival 30 Nits, 
el restaurant La Capella, 
al Parc de Can Gambús, 
projecta aquest dijous, 
de Barcelona, nit d'estiu 
(21.30h: gratuït). Opera 
prima de Dani de la Orden, 
és una declaració d'amor 
a Barcelona i disposa d'un 
destacat planter d ’actors

joves que s'entrellacen a sis 
històries d’amor durant la nit 
màgica que el cometa Rose 
va atravessar el cel. El guió 
està inspirat en la cançó Jo 
mai mai, de Joan Dausà, que 
forma part del repartiment.

►  Concert de The Dyeris 
Rocket Band al restaurant 
L’Airesol

Jordi Gavarró (saxo), Eloi 
Moya (baix), Carles Argelaguet 
(guitarra) i Serginho 
Moreira (bateria) toquen 
aquest divendres (21.15h) 
al restaurant Airesol de 
Castellar del Vallès amb The 
Dyer’s Rocket Band.

^  2a Final del Concurs de 
Músics del Wild Geese

Aquest divendres, a partir 
de les 23h, el pub The Wild 
Geese acollirà la segona 
i darrera final del seu 
Concurs de Músics, amb les 
actuacions de Los Fieles,
The Alvians i The Downtwon 
Beggars. Divendres passat, 
a la primera final, Txema del 
Mar va sumar 106 punts; 
Scelion, 128.5 punts i Tisana, 
129 punts. Abans de tot aixó, 
concretament aquest dijous, 
tindrà lloc al pub de la plaça 
de l'Àngel la seva habitual 
jam-session amb Mr Sergi 
Coch (22.30h).
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19.07 GALA DE DUOS
MARIBEL ORTEGA i SARA BLANCH (sopranos), LEÓN DE LA GUARDIA (tenor), CÉSAR SAN MARTIN (baríton) 
& RICARDO ESTRADA (plano)
Aries d'òpera i sarsuela.

Recital de piano de TOMOAKIYOSHIDA (Finalista del Concurs Internacional de piano Maria Canals 2013)
J. S. BACH (Italian concerto). I. ALBÉNIZ (Iberia), F. LISZT (Rapsòdia hongaresa núm. 9) i 
M. MUSSORGSKY (Quadres d'una exposició).

02 C NOVA ORQUESTRA DE CAMBRA GERMANS PLA (Presentació oficial de l'orquestra)
JOSEP MARIA SAURET (director), ANTON SERRA (flauta travessera), SARATERZANO (arpa)
"Els germans Pla de Balaguer en temps de Mozart i de Haydn", J.HAYDN (Simfonia "El Filòsof"),
J. BAPTISTA PLA (Concert "Favorit" per a dos oboès i cordes), M. PLA (Concert per a flauta i cordes) i 
W. A. MOZART (Concert per a flauta, arpa i orquestra en do major KV 299).

08 08 SABINE GROFMEIER (clarinet) & CAMERATA ESPAÑA
H. PURCELL, J. S. BACH. A. PIAZZOLLA, M. DE FALLA i J. TURINA.

09 08 - RECITAL ÜRIC
MARTA LUKOSIUTE (mezzo-soprano), DANIEL SAYFULLIN (baríton-baix), ELIZAVETA MIRONOVA (piano) i 
SVETLANA TOVSTUKHA (cello)
Àries de W. A  MOZART. G. ROSSINI, G. PUCCINI, G. BIZET, G. VERDI, P. I. TXAIKOVSKI i C. SAINT-SAÉNS.

13 . QUARTET GERHARD & DANIEL BLANCH (piano)
L  V. BEETHOVEN (Quartet núm. 3 op. 18 en re menor), F. MENDELSSOHN (Quartet núm. 6 op. 80 en fa menor) i 
J. BRAHMS (Quintet amb piano en fa menor op. 34)

!: 08 JOHANN STRAUSS CHAMBER ORCHESTRA - HORST SOHM (director)
Valsos, polques i marxes de J. STRAUSS ("El bell Danubi blau", "Vida d’artista", "Vals de l’Emperador", etc.)

16 08 GALA DE TENORS
JOSEP FADÓ. ALBERT DEPRIUS, Al RAM HERNÁNDEZ I RICARDO ESTRADA (piano)
Àries d'òpera, sarsuela, cançons italianes i espanyoles.
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