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FOTOS MARTA BACARDIT

El musical «Castle School» de Ritme arriba a la funció número 30 amb gran èxit de públic

edats, gaudeix de coreografies jtrepidants i espec
taculars de diferentes modalitatjs (clàssic, jazz, cla- 
qué, contemporani, hip-hop...), una música de Toni 
Ten perfectament integrada a cada situació i una 
escenografia amb projeccions que ilustra molt bé el 
temps i l'espai que evoca, un internat de Londres.

Aquest diumenge la Sala Gran del Teatre del Sol 
acull la funció número 30 de Castle School. El Musi
cal, de Ritme Produccions, convertit en tot un fenò- 
men. Cristina Allande i Joan Llonch, els artífexs, 
estan molt contents perquè han exhaurit moltes 
funcions amb aquest muntatge de nova creació i

que condensa energia, força, màgia, alegria, amor, 
justícia, amistat... Els protagonistes són alumnes 
que, des de l'escola Ritme, s'han preparat a fons 
en els departaments de dansa i teatre musical. El 
repartiment consta de quasi cent persones reparti
des en dos blocs. Un públic heterogeni, de totes les

FLAIXOS

►- L'Estruch acoge «Et 
novio», de la compañía 
del bailaor Iván Góngora

El baile flamenco se 
funde con notas de Bach, 
Chopin, Albéniz y Piazzolla, 
y el impulso jondo se 
enriquece con la música 
clásica y con pinceladas 
de contemporaneidad.
Son algunas pistas sobre 
el nuevo montaje del 
coreógrafo y bailaor Iván 
Góngora, que llega al 
equipamiento municipal 
L'Estruch este sábado 
con el título «El novio».
A través de dos mujeres 
y un hombre, se pueden 
contemplar todas las 
caras del amor a través 
de la danza-teatro y 
la performance. Una 
producción de The Impact 
Of en la que baila el 
propio Góngora junto a las 
bailaoras Yaiza de los Muros 
y Aroa Villares. Albert Rovira

%
«El novio», baile flamenco con música clásica en L'Estmch

(piano) y Mana Amorós (viola) 
aportan la parte musical en 
directo. La cita es a las 21h 
(entradas a 10 euros) en el 
teatro del equipamento de la 
calle Sant Isidre, 140 (www. 
lestruch.cat), conocida como 
la Fàbrica de Creació de les 
Arts en Viu.

Aniversari de la Colla 
Sabadell a la bailada de 
sardanes de diumenge

L’ACF Sabadejll Sardanista 
convoca una nova cita pels 
balladors aqu¡est diumenge, 
a dos quarts de 12, amb la 
cobla Jovenívola de Sabadell.

Tocaran a la Plaça del 
Doctor Robert i coincidirá 
amb l’aniversari de la Colla 
Sabadell, que ho celebrará 
amb tots els socis. L’entitat ja 
prepara el seu 70è aniversari 
pel 19 de març.

te*- The Beatles Experience 
Show amb els sabadelllencs 
The Beatboys al Breahout

Tot un referent de les bandes 
de tribut als Beatles -el juliol 
seran cap de cartell de la 
Barcelona Beatlesweekend- 
els sabadellencs The 
Beatboys aterren aquest 
dissabte a la sala Breakout 
(PI. Laietana, 48; 22h) per 
oferir l'espectacle The Beatles 
Experience Show, amb prop 
de dues hores de música del 
grup britànic. L'entrada es ven 
a 10 euros anticipada i 12 a 
taquilla (entradium i ticketea 
i punt de venda físic a la 
botiga Reina Pícara del carrer 
Pi i Margal!, 36).

► Homenatge a Joan 
Maragail amb el PAX-Cor 
de Cam na

Dirigit pt r Esteve Costa, 
el sabaúellenc PAX-Cor de 
Cambra cantarà aquest 
diumeng; davant la tomba de 
Joan Ma agall al Cementiri 
de Sant Servas! (12h).
L'homenatge al poeta es 
titula «Ametller Florit 2017- i 
intepretsran, entre d'altres, 
L'ametller (música de Josep 
Ollé), Tot baixant per la 
drecera (melodia de Friedrich 
Glück. harmonització de Max 
Reger) o Pirinenca (música de 
Lluís Vila).

Oest presenta nou EP 
als vermuts d’El Teler
Aquest d umenge (13h) el 
sabadellenc Oest (psicodèlia- 
pop) presenta un nou EP 
temes inèdits i versions 
escollides (late'60) al bar El 
Teler del centre cívic de Gràcia 
(PI. Treball). Entrada lliure.
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dissabtes 
a les 22h 
liumenges 
a les 18H
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