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FESTES DE PRIMAVERA

15 d’abril del 2002

Fangoria:
Alaska i
Nacho Canut
És el grup espanyol de pop
que més toca en festivals,
amb un públic molt fidel que
l’ha seguit des de les primeres passes de Kaka de Luxe
o Alaska y los Pegamoides.
Actuen el 19 d’abril a les
22h amb Funk Empire i Dj
Kosmos a La Farga.

José Mercé, hereu de Camarón
Membre de la dinastia de Paco la Luz, molts el consideren
l’hereu del desaparegut Camarón per la seva per fecta
interpretació de la major part d’escoles del cante flamenco.
Actua el 21 d’abril a les 20h al Centre d’Activitats La Farga.

Mago de Oz:
‘heavy’ amb
aires celtes
Aquest grup madrileny té un
demolidor directe. La seva
música està oberta a tot tipus d’influències, sempre
sobre la base del heavy metal i la música celta. Actua el
20 d’abril a les 22h amb Barricada al Centre d’Activitats
La Farga.

Barricada: rock compromès
El treballs d’aquest grup navarrès han comptat amb la col·laboració i producció de noms com Ramoncín o Rosendo. El seu
rock és personal i les seves lletres, compromeses. Actua el 20
d’abril a les 22h amb Mago de Oz a La Farga.

Funk Empire:
lucre, festa i
desenfrenament

Dj Kosmos:
plats
eclèctics

L’Imperi del Funk, amb ànim
de lucre, festa i desenfrenament, van aconseguir un lloc
a les maletes dels dj’s el
1998 amb el tema Music, un
èxit del house nacional. Actuen el 19 d’abril a les 22h
amb Fangoria i Dj Kosmos a
La Farga.

Dj emblemàtic a Barcelona
que va començar als locals
del Vallès. El seu estil és
eclèctic i el seu xou ja és habitual als festivals Sonar, Benicàssim o Dr. Music. Actua a
La Farga junt a Fangoria i
Funk Empire el 19 d’abril a
les 22h.

Còctel musical a La Farga per
gaudir de les festes
Oferta diversa per als amants de la música en viu de tots els estils
L’oferta musical de les Festes de Primavera no pot ser
més variada en aquesta
edició. L’escenari de La Farga, ja habitual en els concer ts primaverals promoguts per The Project, rebrà
la visita de grups i solistes
d’estils ben diferenciats per
donar resposta a tot tipus
de públic.
Les entrades estan a la ven-
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Els socis de Club L’H
tindran un preu especial
en la compra d’entrades
a les oficines de La
Farga fins al 18 d’abril.
Consulta el portal
www.canal-h.net

da a les oficines de Caixa de
Catalunya i al telèfon de Tel-entrades 902 10 12 12. El mateix
dia es vendran a les taquilles de
La Farga. Els socis del Canal-h,
el portal oficial de L’Hospitalet a
Internet, poden adquirir-les fins
al 18 d’abril a les oficines de La
Farga a preu especial presentant el carnet del Club L’H.
El foc l’obriran Fangoria,
Funk Empire i Dj Kosmos el 19

d’abril a les 22h (12 euros).
Dissabte 20 estarà dedicat al
rock amb el directe de Barricada i Mago de Oz (15 euros). I
tanca el flamenc de José Mercé.
El mestre de Jerez de la Frontera actuarà el 21 d’abril a les 20h
(15 euros).
L’oferta musical es completa
amb l’actuació de Carmen Linares al Teatre Joventut el 18 d’abril i l’oferta musical del Centre

Cultural Barradas que programa
Tomeu Penya el dia 19 i l’òpera
Bastià i Bastiana de Mozart el
21. El dia 19 actuaran també
Calamento (CC Collblanc-Torrassa), cinc grups novells formats
per alumnes dels centres d’ensenyament secundari (SalaMandra) i la Standard Doxy Band
(CC Sanfeliu). A més, les festes
ofereixen sardanes, música de
banda i cant coral.

