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L’Estruch acull la 
preestrena d’un original 
espectacle de dansa
Aquest dissabte, a partir de les 21 h.

La companyia de Maria Campos i Guy Nader pre
estrena aquest dissabte, a partir de les 9 del ves
pre, a l'Estruch, un avantguardista espectacle de 
dansa, que porta per títol un joc de paraules en 
anglès: «Time takes the time time takes».

REDACCIÓ

Cinc ballarins de la cam- 
panyia de Guy Nader i Maria 
Campos -que ja va estar pre
sent i premiada al certamen 
coreogràfic de Sabadell- oferei
xen aquest vespre l ’oportuni
tat de veure a l’Estruch la pre
estrena d’aquesta peça abans 
d'anar al Mercat de les Flors.

Ahir va tenir lloc a l'Estruch 
a un assaig obert, on els pro
tagonistes de -Time take the 
time time takes», el coreògraf 
libanès Guy Nader i la catalana 
Maria Campos, posaven en es
cena un original projecte que 
intenta reformular el concepte 
del pas del temps.

És tracta d'una harmònica 
manifestació poètica, un bonic 
exercici físic, visual i sonor que 
s ’endinsa en l ’espai, a cavall 
entre el so i el moviment, amb 
l'indispensable complement 
d'una acurada creació sonora 
realitzada per a l’ocasió a cà
rrec del músic Miguel Marín. 
La durada de l’espectacle és 
d'aproximadament uns seixan
ta minuts.

D'Altra banda, l ’Estruch (Fà
brica de creació de les arts en

FLAIXOS

►  Concierto de SIDRAL 
en Ladiosa

Este sábado, a partir de 
las 11 de la noche, la 
banda SIDRAL amenizará 
la velada en Ladiosa 
(Bocaccio, 55), con 
sus versiones de rock, 
pop, soul y blues. Los 
componentes de esta 
agrupación musical son: 
Ramon, batería; Tete, bajo, 
Iñaki, teclado y saxo; 
Miquel, guitarra y voz; 
Jaume, voz; Sara, voz: y 
Cristina, voz.

^  Música en vivo y 
karaoke en Wild Geese
Los ganadores del último 
concurso de músicos del 
Wild Geese, The Downtown 
Beggars, actún hoy en el 
pub de la plaça de l ’Àngel 
(23,30h). Y mañana, 
karaoke con múica en vivo 
con los chicos de MC 
Acoustic (20h).

viu de Sabadell), ha publicat 
una nova convocatoria de resi
dències de creació pel període 
juliol-desembre de 2015.

Dins d'aquesta convocato
ria hi ha la de Sabadell Obert, 
que ofereixen taller de treball a 
artistes, col·lectius i projectes 
residents, total o parcialment, 
de Sabadell o comarca.

I també per projectes d'arts 
visuals o d'arts plàstiques, 
de qualsevol disciplina artís-

FO roS: ESTEVE BARBOLA

Ahir va tenir lloc un assaig obert de l’espectacle «Time takes the time time takes»

m
L’Estruch ja ha 
publicat la nova 
convocatoria de 

residències

tica (pintura, escultura, vídeo, 
dibuix, fotografia, instal·lació, 
performance, etc.) o àmbit 
d’investigació (disseny, urba
nisme, arquitectura, etc.).

En relació a les propostes 
seleccionades, s’estudiarà, en 
cada cas, la possibilitat d'exhi
bició de la obra artística produ
ïda a una exposició col·lectiva 
al Museu d'Art de Sabadell ■
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Un moment d’aquest muntatge físic, poètic i coreogràfic

SIDRAL interpretará clásicos del rock, el pop, el soul y el blues

^  Música de cambra 
a la seu de la Simfònica
Un cop més, l'Orquesta 
de Cambra de Sabadell i 
la Ohlrquestra de Terrassa 
s'uneixen sota la direcció 
de Jordi Montoliu per oferir 
un programa ambiciós 
de repertori romàntic per 
orquestra de corda. Será

aqusest mateix dissabte, a 
partir de les 19h, a la Seu 
de l'Orquestra Simfònica 
del Vallès (Narcís Giralt,
40). Un recorregut per 
obres dels segles XIX i XX 
amb compositors com ara 
Warlock, Elgar, Grieeg, Mahler 
o Mendelsson, entre d'altres. 
Val a dir que l'entrada és 
gratuïta.

►  Concierto de Àngels 
Night en el Griffin

Este sábado por la noche 
actuará en el Gñffin el grupo 
barcelonés Angel Night. 
formado por Laia (voz) y 
Oriol (guitarra), con clásicos 
del pop-rock nacional e 
internacional, desde los 70 
hasta la actualidad, como 
Tina Turner, Bon Jovi o Héroes 
del Silencio y temas propios 
recientemente grabados que 
en breve saldrán a la luz.

►  Vermut musical amb el 
grup Finestres a la plaça 
del Treball

Finestres, format per Benja 
Abad, Oriol Cases Oest i 
Pipo Vidal, faran versions de 
Scofield, Metheny Pastorius 
i altres referents del jazz 
aportant sons electrics 
punyents pero no exents de 
tendresa, dins dels vermuts 
musicals que els diumenges 
al migdia tenen lloc al Teler 
de la plaça del Treball.
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