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Música. El Centre Cultural Collblanc-la Torrassa programa el sisè cicle amb figures internacionals i del país

Novembre de ‘Blues & Boogie’ a L’H

z Exposició Dibuixant
cançons de Txus Blues
z La teoría del taburete
z Fuckin’ Bollocks +
Guadalupe Plata
z Shine
z L’aparador + Blues de circ
z Travellin’ Brothers + Dave
Specter Band & Harmonica
Hinds
z David Giorcelli Duet
z A contra blues + Nathan
Zydeco Cha Chas
z Cotton Roots + Big yuyu &
Hot Nit Band
z Heckleberry Finn Trio
z Boogie Woogie Jubile: Lluís
Coloma Trio, Chase Garret,
Christoph Steinbach
z Projecte de blues bus The
Walking Stic Man
z Projecció del documental
Barna Blues

Del 4 al 27 de novembre, el blues és el
protagonista de la cartellera musical de la ciutat
amb concerts, exposicions i documentals

P

er als aficionats al blues,
la ciutat ofereix un mes ple
d’activitats amb la sisena edició del cicle Blues
& Boogie que organitza el Centre
Cultural Collblanc-la Torrassa. En
aquest equipament i en diverses sales i centres culturals de la ciutat el
cicle programa concerts i altres activitats entorn a aquest estil musical
fins al 27 de novembre.
Com sempre, destaquen les
figures internacionals que hi actuaran, en aquest cas la Nathan Zydeco
Cha Chas, amb un dels millors intèrprets d’acordió, i la Dave Specter
Band, liderada pel productor i gui-

25è Aniversari del
Grup Tot Bellvitge
Amb una exposició retrospectiva
el Grup Sardanista Tot Bellvitge
iniciarà les activitats de commemoració de l’aniversari. Serà el 13
de novembre, a les 18h al Centre
Cultural de Bellvitge, on, una hora
després s’oferirà un concert per a
cobla. El diumenge, al parc metropolità, a les 11h, hi haurà una
trobada de puntaires i, a les 12h,
una ballada de sardanes. Tot plegat s’acabarà amb un dinar d’aniversari. “Ens agradaria que tota la
ciutat hi participés”, ha dit el president de l’entitat, Emili Salas.

tarrista que està considerat un dels
nous grans talents de l’escena de
Chicago. El cicle es completa amb
grups del país, com la Lluís Coloma
Trio que actua a la sessió Boogie
Woogie Jubile; una mostra de Txus
Blues, i l’estrena del documental
Barna Blues, coproduït per l’associació Bad Music de L’Hospitalet i els
organitzadors. Els concerts tindran
lloc a la Salamandra, la Catedral del
Kafé Olè, el Barradas, la Tecla Sala
i els centres culturals de Sant Josep
i de Collblanc-la Torrassa. y
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EL CARTELL

El guitarrista Dave Specter, un dels talents de l’escena de Chicago

Fandangos

Lletres

Festival anual
Rècord de
organizado por la participació del
Casa de Huelva L’H Confidencial

L

a Casa de Huelva convoca el 13 de noviembre la
decimosegunda
edición
de su clásico Festival de
Fandangos, que tendrá lugar en
el Polideportivo Sergio Manzano
de Bellvitge. Actuarán Carmen
Benjumea, Agustín ‘El cacereño’,
Ismael Pérez y, como cabeza de
cartel, Beatriz Romero, de Palos
de la Frontera (Huelva). y

U

n total de 88 obres s’han
presentat a la cinquena edició del premi de
novel·la negra L’H Confidencial que convoquen l’Ajuntament i Roca Editorial. És la xifra
més alta registrada per aquest
certamen i supera amb més de
20 els treballs rebuts en la darrera edició. El guanyador es donarà
a conèixer el pròxim gener. y

