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Música. Del 19 al 28 de maig se celebrar la 34a edició de la Setmana de Cant Coral amb sis formacions d’arreu de Catalunya

Cant coral de primer nivell a L’H
L

El programa
yyy 19 de maig, 21h
Coral Renaixença. Dirigida
per Laia Santanach, té una
trajectòria de més de 40 anys
yyy 20 de maig, 19h
Cor de Cambra de
Palautordera. Conjunt amateur,
dirigit per Joan Valero

cedida per setmana de cant coral

es corals de la ciutat Heura,
Elisard Sala i Xalesta organitzen una nova edició de la
Setmana de Cant Coral de
L’H. Del 19 al 28 de maig, l’Auditori
Barradas acollirà els concerts de sis
formacions de primer ordre d’arreu
de Catalunya. “Hem volgut recollir
estils diferents perquè hi hagi actuacions per a tots els gustos, és una
programació molt variada”, ha explicat el portaveu de la Setmana, Jesús
Rocosa.
El tret de sortida el donarà la
Coral Renaixença, fundada el 1975
i que compta amb una llarga trajectòria i actuacions en auditoris
d’arreu. “És la proposta més clàssica
d’enguany”, ha dit Rocosa. Com
a formació més petita, actuarà el
Cor de Cambra de Palautordera.
També formen part de la Setmana el
Cord’Homes i la formació de noies
Cor Zóngora, que portarà a l’escenari Cançons i danses de Frederic
Mompou, amb Jordi Soler al piano
i la ballarina Núria Salas. “De segur
que ens sorprendrà”, ha apuntat Rocosa. El programa el tanquen el cor
de joves Musicals’ Choir i els Jarks
Grup Vocal, finalistes al programa de
TV3 Oh Happy Day.
La Setmana de Cant Coral arriba
enguany a la 34a edició i s’ha con-

La Coral Renaixença actuarà el divendres 19 de maig a l’Auditori Barradas

L’edició d’enguany,
que manté la taquilla
inversa, ofereix una
programació variada
i per a tots els gustos

solidat com una cita obligada per a
les principals corals de Catalunya.
“Dins del món del cant coral ja ens
coneixen i la gent hi vol participar”,
ha afegit.
Com en les darreres edicions, la
Setmana fa taquilla inversa: entrada
gratuïta i aportació voluntària a la

sortida. “El que volem és que el
Barradas s’ompli. Els assistents són
conscients que portem cors de pes
i de moment, aquest sistema ens
funciona bé”, ha afirmat Rocosa. y
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Setmana de Cant Coral:
www.scclh.eu.pn

yyy 21 de maig, 19h
Cord’Homes. Sota la batuta
d’Alfred Cañamero, interpreten
un repertori molt variat
yyy 26 de maig, 21h
Cor Zóngora. Presenten
Cançons i danses de Frederic
Mompou
yyy 27 de maig, 19h
Musicals’ Choir. Cor de joves
de l’Escola de Músics i JPC de
Ciutat Vella, dirigit per Cristina
Colomer
yyy 28 de maig, 19h
Jarks Grup Vocal. Sota la
direcció de Jordi Taixés i
finalistes d’Oh Happy Day

L’Hospitalet fa teatre. Disset companyies de la ciutat representen de l’1 al 18 de juny i el 21 d’octubre els seus espectacles

Excel·lent
moment del
teatre local
Fins a 17 companyies participen
enguany en la mostra de teatre
aficionat L’Hospitalet fa teatre el
pròxim mes de juny, i amb una representació emplaçada a l’octubre.
Són tres més que l’any passat i fan
palès el bon moment que viu el teatre aficionat a la ciutat. Musical, comèdia, drama, cafè teatre, clàssic,
teatre comunitari..., tot té cabuda en
aquest festival. y
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Més informació: www.l-h.cat/cultura

teatre joventut, cC santa eulàlia, CC la bòbila, CC Bellvitge-gornal i ATENEU DE CULTURA POPULAR
n ‘Veure i beure’ (cafè teatre). Companyia
Margarida Xirgu. 2 de juny, 21.30h. Ateneu
Cultura Popular. Taquilla inversa
n ‘Una vella, coneguda, olor’. Quadre Escènic Sant Isidre. 3 de juny, 18h. Centre Cultural
Santa Eulàlia. Preu: 4€

de juny, 20h. Teatre Joventut. Sala A. Preu: 6€

Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€

n ‘Des-assaig’. Lab. T. Patates amb suc. 10
de juny, 21h. Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€

n ‘MujerCitas. Encuentra la pareja que necesitas’. Grup de teatre Champagne. 17 de
juny, 20h. Teatre Joventut. Sala A. Preu: 6€

n ‘Mintiendo, pero con elegancia’. Grup V
de B. 10 de juny, 17 i 19.30h. Centre Cultural
Bellvitge-Gornal. Preu: 6€

n ‘Autor mort!’. Ochsss... Teatre. 17 de juny,
20.30h. Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€

n ‘Fugireli Circus’. Fugireli Teatre. 10 de juny,
19h. Centre Cultural Santa Eulàlia. Preu: 6€

n ‘+45 L’Odissea News’. Assat 50 Teatre. 18
de juny, 19h. Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€

n ‘Comisaría especial para mujeres’. Gornal
Teatre. 9 de juny, 20.30h. Teatre Joventut. Sala
A. Preu: 6€

n ‘Julieta i Romeu’. Ela-ελα. 11 de juny, 18h.
Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€

n ‘Grease’. Somnis. Associació Catalana de
Teatre de L’H. 18 de juny, 18h. Centre Cultural
la Bòbila. Preu: 5€

n ‘Un pronóstico muy incierto’. La Asunción.
9 de juny, 21h. Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€

n ‘Víctor o Victoria’. Teatre Obert. 11 de juny,
18.30h. Teatre Joventut. Sala A. Preu: 6€

n ‘Melocotón en almíbar’. AC Bellgrup. 10

n ‘Las criadas’. El Ateneillo. 16 de juny, 21h.

n ‘Nassos, nassos, nassis’. Platea. 8 de juny,
20h. Centre Cultural Santa Eulàlia. Entrada lliure

n ‘Antes y después de lo suyo’. Associació
Amunt el Teló. 21 d’octubre, 20.30h. Teatre
Joventut. Sala B. Preu: 6€

