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17 de maig del 2010

La 27a Setmana de Cant Coral
tindrà cinc cors capdavanters
Del 29 de maig al 6 de juny al Centre Cultural Barradas i amb propostes musicals d’alt nivell
El 5 de juny la Coral Mixta d’Igualada, dirigida per Alfred Cañamero,
portarà un repertori amb l’oratori de
Johann Sebastian Bach Jesu, meine
Freude BMW 227, complementat
amb altres composicions de Haydn,
Schubert, Schumann i Pau Casals.
La 27a Setmana de Cant Coral la
clourà l’Orfeó Vigatà, dirigit per Benet Camps, el 6 de juny, a les 19h.
Aquest grup portarà un repertori de
música romàntica per a cor i piano
amb peces de Mendelssohn i Johannes Brahms.
La Setmana té un carnet de collaborador a 10 euros que permet
assistir a totes les representacions i
es compra el mateix dia a la taquilla.
“No volem que ningú es quedi sense els concerts i pensem que aquest
preu és assumible per tot hom”, diu
Jesús Rocosa, un dels coordinadors
de l’organització, que ha afegit que
“enguany hi ha un bon cartell per
gaudir-lo”.
La Setmana de Cant Coral s’organit za amb la col · laboració de
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
L’Hospitalet. # MARGA SOLÉ

Hi participaran:
Grup Coral Horta,
Madrigalistes de
Catalunya, Polifònica
Joia d’Alella, Coral
Mixta d’igualada i
Orfeó Vigatà

Les corals Heura, Elisard Sala
i Xalesta, constituïdes en l’entitat Setmana de Cant Coral a
L’Hospitalet, han organitzat per
als dies 20 i 30 de maig i 4, 5
i 6 de juny la 27a Setmana de
Cant Coral a L’H que se celebrarà a l’Auditori Barradas.
En aquesta edició hi participen
cinc cors capdavanters del moviment coral català, amb propostes
musicals d’alt nivell. Els concerts començaran el 29 de maig, a les 21h,
amb el Grup Coral Horta, que vol
fer reviure la música dels anys 30
amb un recorregut pels temes més
coneguts com Bohemiam Rhapsodi,
de Queen; Mamma mia i Super
Trouper, d’Abba; L’Estaca i Que tinguem sort, de Lluís Llach, o Paraules
d’amor, de Joan Manuel Serrat. Tot
plegat amb l’acompanyament d’un
grup de música pop sota la direcció
d’Albert Santiago.
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Actuació de la Setmana de Cant Coral de L’Hospitalet l’any 2009

El teatre aficionat
puja a escena

■ Tots els concerts per 10 euros

15 companyies protagonitzen la mostra de L’H

El 30 de maig, a les 19h, serà
la coral Madrigalistes de Catalunya
que, dirigida per Àngel Villagrassa,
portarà a l’escenari una selecció de
l’oratori més famós de G-F. Handel,
Messiah. Una de les obres mestres
de la música, que 250 anys després
de la mort del compositor encara és
una obra excepcional.
La Polifònica Joia d’Alella, dirigida per Jordi González, actuarà el 4
de juny, a les 21h, amb una primera
part dedicada a un repertori variat
de peces de pel·lícules i espectacles musicals i una segona par t
amb temes de sarsuela i òpera.

Del 4 al 13 de juny i en diversos escenaris de la ciutat tindrà
lloc la catorzena edició de la
mostra L’Hospitalet fa teatre,
en la qual participen 15 companyies de teatre aficionat de la
ciutat. Ocuparan els escenaris
del Teatre Joventut i dels centres culturals de Santa Eulàlia,
la Bòbila i Bellvitge.
L’Hospitalet fa teatre és l’aparador de la intensa activitat de teatre
amateur que es du a terme tot l’any
a la ciutat. El programa el formen
els grups Patates amb Suc, La Asunción, Independent Gornal, Ela- ελα
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El Teatre Joventut acull part de les representacions

Teatre, Ateneu Cultural Catalònia,
Duo Binomio, Taller de creació de les
arts (de l’Escola de Música-Centre
de les Arts de L’H), Champagne,
Bellgrup, Stròmboli, La Contrasenya,
Grup Teatral V de B, Som-hi, Somnis
i Fugireli.
En els repertoris es pot trobar
tant teatre en castellà com en català, clàssics grecollatins, espanyols i
francesos, guions originals, musicals,
comèdies, drames i, fins i tot, clown.
# REDACCIÓ
Consulteu cartellera
www.l-h.cat/teatrejoventut

