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El cor Vakombà 
es va sumar 
als OI’Green al 
Teatre Principal

REDACCIÓ

Va ser un ‘Happy day' amb 
sorpresa final: els Vakombà. 
El recital del cor OI’Green 
de diumenge passat al Tea
tre Principal, va tenir com a 
espectadors els membres del 
cor sabadellenc de l'Escola de 
Música Creu Alta, que per cert 
havien debutat a la nova tem
porada del programa Oh happy
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OrGreen va convidar els cantants del cor sabadellenc Vakombà pel comiat a l’escenari a ritme de gospel
El concert va 

coincidir amb la 
nova temporada 

d ’ ‘Oh happy day!’

day! en l ’emissió de dissabte 
a TV3, tot salvant-se per a la 
propera eliminatòria.

Aixf que els OI'Green van fer 
baixar dels primers pisos els 
Vakombà per entonar tot junts 
a l'escenari el comiat amb el 
cèlebre gospel que dóna títol 
al programa.

Va ser una catarsi final -bé, 
encara faltava la trobada amb 
el públic al vestíbul, amb signa
tures i fo tos- per un recital que 
no va omplir del tot el teatre Vibrant actuació d’OTGreen, finalistes de la primera edició del programa ‘Oh happy day!’

municipal però que OI'Green 
va fer seu amb un intens 
‘feedback’ amb el públic.

El cor, que té tres cantants 
de Sabadell i una fan aquí que 
els va demanar Les meves ex 
i tu  d'Els Amics de les Arts - li 
van encendre els llums i to t-, 
va obrir amb el seu habitual 
Salve Regina un concert de ver
sions de, entre d'altres, La v/e 
en rose (Edith Piaf), Love the 
oneyou're with (Stephen Stills)
0 els coneguts «Diva's mix« 
(Shakira, Lady Gaga i Beyoncé)
1 «Disco mix', que van encoma
nar bon rotllo i bon humor al 
seu públic entregat. Aviat els 
tindran en disc: A la verda! ■

L’Associació MAPA 
refuerza su junta directiva
Rafael Zapata sigue siendo presidente

*
n’USleí; 1 M is ile s

La asamblea se celebró en el Centre Cívic de Ca n’Oríac
I L  FRANCO

X.R.

L'Associació MAPA (Músics 
i Artistes Professionals i Ama
teurs) ha celebrado reciente
mente su 5a asamblea en el 
centre cívic de Ca n'Oriac. Du
rante la reunión, el actual pre
sidente de la entidad, Rafael 
Zapata, se ratificó en el cargo.

Además, la junta directiva 
salió reforzada con las incor
poraciones de Inmaculada Gál-

vez, vicepresidenta: Montse 
Sanromà, secretaria: y Nuria 
Hurtado, tesorera.

Por otro lado, este sábado 
se abrió el ciclo de festivales 
del MAPA con una gala en la 
Sala Polivalente de la Ronda 
Navacerrada, con las actuacio
nes de Conchi Carmona. Laura 
Gómez. Las Revoltosas. Leo. 
Elvira y Antonio, Patricia Delga
do. El Molinero. David Pérez y 
Da Costa imitando a Machín ■

Espectacular escena del muntatge que dirigeixen Arnau Solsona i María Glosas

Peter Pan vola alt a La Farándula
El muntatge captiva de nou amb els efectes escènics

REDACCIÓ

Amb algunes millores que 
encara fan més espectaculars 
els vols dels protagonistes, 
la Joventut de la Faràndula

va obrir la temporada el cap 
de setmana amb el retorn de 
La increïble història d'en Peter 
Pan. Adaptat per Arnau Solsona 
i co-dirigit amb Maria Closas, 
el muntatge té tots els núme

ros per tornar a triomfar amb 
les seves lluites, aventures i 
somnis a ritme d'Els Catarres 
i Joan Colomo, entre d'altres. 
El proper cap de setmana, les 
dues últimes funcions ■


