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El Grec es vesteix amb el millor Broadway

Título: Europa Espanya Català

Aquest any el Teatre Grec de Barcelona es vestirà de Broadway per una sola nit. I ho farà amb
grans veus del teatre musical i la Banda Municipal de Barcelona. En aquest escenari idílic a l'aire
lliure i després de l'èxit del Grec 2014, dedicat al músic i compositor Albert Guinovart, Teatralnet
Produccions i el Festival Grec ajunten sinergies per repetir l'experiència amb grans temes que ens
arriben des dels escenaris on van ser creats i exhibits en forma de musicals: Broadway. I una
ciutat, Barcelona, que sempre ha tingut l'esperança de veure representats aquests sons, encara
que fos, com serà aquesta vegada, en forma de gran concert amb la música de la Banda Municipal
de Barcelona, dirigida pel mestre Salvador Brotons.

Nit de musicals, en la seva segona edició al Teatre Grec agafa, doncs, unes maletes imaginàries,
per viatjar a través de temes de musicals mítics que van des del clàssic "Streak up the Band" de
Gershwin fins al més recent "The Producers" de Mel Brooks, amb un ampli recorregut que passa
per "The Phantom of the Opera", "My Fair Lady" o "West Side Story" entre moltes altres. Un seguit
de cantants de primer ordre, ballarins i alguna sorpresa com la collaboració de les principals
escoles de Teatre Musical de Barcelona que aportaran el seu granet de sorra amb la presentació
de noves promeses del teatre musical i altres collaboracions. Àngels Gonyalons (Mar i Cel, Sister
Act), Anna Moliner (Mar i Cel, Boscos Endins), Daniel Anglès (Rent, Cançons inesperades), Diana
Roig (Grease, Gerónimo Stilton), Elena Gadel (Over the moon, Mar i Cel), Ivan Labanda (Què, el
nou musical; Polònia el Musical; Over the moon) i molts altres artistes són exemples del que es
podrà veure damunt l'escenari.

Un repertori com aquest no pot ser executat si no hi ha un conjunt instrumental de prestigi com la
Banda Municipal de Barcelona, dirigida pel mestre Salvador Brotons, formació que va ser
fortament aclamada en l'exitosa edició l'any passat. Nit de musicals és un projecte de la revista
digital Teatralnet amb la voluntat de dignificar el gènere oferint concerts amb un alt nivell
d'exigència, tant per la formació com pels intèrprets.

Més informació i entrades a http://nitdemusicals.teatral.net/


