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10 de juny del 2002

Melodies de L’H
La ciutat celebra el 21 de juny el Dia Internacional de la Música amb 6 escenaris al carrer
Amb motiu del Dia Internacional de la Música, que se
celebra el 21 de juny, els
carrers de la ciutat s’ompliran amb els acords de 27
formacions musicals de
tots els estils que actuaran
a sis escenaris diferents repartits pel terme municipal.
Grups i solistes de L’Hospitalet faran de la música
protagonista de la jornada i
la compar tiran amb la ciutadania.
Les actuacions se succeiran
de les 18 a les 22 hores en
cada un dels escenaris musicals
oberts per celebrar la diada.
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Escenaris
1

Pl. Espanyola: Escola
Haro, Terroristas del
Son (llatina), Tus Vecinos
(cançó d’autor), Casa Galega.
Pl. Bòbila: Los Fulanitos de Tal (popfunk), Eilt (rock), Uncertain Blue (indie-pop),
Kintoscope (electroblues-soul).
Passeig Bellvitge:
Matari (rock llatí),
The Stygian Lake (metal),
Dirty Lust (metal), Gospel.
Pl. dels Veïns: Marinero Coll (pop-rock),
La Familia Rustika (rumba-reggae-funky), Standard Doxy (jazz).
Pl. Lluís Companys:
Sexage, Stay, Silver
Sister, Alber Alone, InAnima, Viv Chewaka, 50
Hz.
Pl. Francesc Macià:
Enter, ElectricBarbarela, Los Clementines,
Brian Baule.
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Els grups Enter,
Kintoscope i Silver
Sister actuaran el
pròxim dia 21 a
diferents espais
públics de la ciutat
en el marc del
Dia Internacional
de la Música
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Vint-i-set grups i
solistes de L’H
interpretaran
diferents estils en
espais públics per
acostar la música
a la ciutadania

Les actuacions previstes
per al Dia de la Música a
L’Hospitalet són:

dania i donar a conèixer les formacions musicals que hi ha al
municipi.
Les 27 propostes que hi participen mostren un ampli ventall
d’estils i tendències: pop, rock,
heavy, clàssica, cant coral, cançó d’autor, tradicional, blues,
electrònica... perquè tothom trobi

L’objectiu d’aquesta iniciativa de
l’Àrea Municipal d’Educació i
Cultura i dels centres culturals,
amb la col·laboració del Punt
d’Acció Musical de L’Hospitalet,
és acostar la música a la ciuta-

dels Veïns (Granvia Sud), la plaça de Lluís Companys (Centre)
i la plaça de Francesc Macià
(Santa Eulàlia). # R .

la melodia amb la qual s’identifica més. Les actuacions tindran lloc en espais públics
oberts i són totalment gratuïtes.
Els escenaris s’instal·laran a la
plaça Espanyola (Collblanc-la
Torrassa), la plaça de la Bòbila
(Pubilla Casas), el passeig de
Bellvitge (Bellvitge), la plaça

Web del Punt d’Acció Musical: www.
pam-music.com
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El Grec 2002 porta a Fito
Páez al Teatre Joventut
La polifacètica trajectòria de
Rodolfo ‘Fito’ Páez serà la
protagonista del Grec 2002
a L’Hospitalet. El compositor argentí actuarà el 27 de
juliol a les deu de la nit al
Teatre Joventut, on presentarà els temes més destacats de la seva carrera. L’entrada costa 21 euros. (Tel-entrades de Caixa Catalunya).
Páez, nascut a Rosario el
1963, es va donar a conèixer a
Espanya amb el disc Enemigos
íntimos (1998), editat amb Joaquín Sabina. La seva trajectòria
es va iniciar quan era quasi un
adolescent i va formar la primera banda, Neolalia. El 1983 va
estrenar el primer disc en solitari, Del 63. La seva carrera, en
què també ha fet d’actor i director, n’ha reflectit la trajectòria
personal, amb discs com Giros,
Ey!, o Tercer Mundo. # R.
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El compositor argentí fa un repàs a la seva carrera el 27 de juliol
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Pet Shop Boys estaran a L’H el 14 de juny

Pet Shop Boys actuaran
al Sónar de nit
Festival de música avançada a La Fira
L’actuació del grup britànic
format per Neil Tennant i
Christ Lowe és una de les
més destacades dins l’espai Sónar de nit del 9è Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia de Barcelona. El Sónar
de nit tindrà lloc a La Fira, a
Granvia L’H, del 14 al 16 de
juny.
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Fito Páez actuarà a L’H en el marc del Grec

Els Pet Shop Boys actuaran
el 14 de juny a les 24h al SónarClub, espai reservat als grans
concer ts, i recuperaran l’estil
melancòlic abandonat als anys
90 després de Behaviour. # R.
El Sónar 2002 a la
xarxa:
www.sonar.es

