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El Sónar 2009
porta Grace Jones
a L’Hospitalet
El Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia
de Barcelona, el Sónar 2009,
torna a la ciutat, on programa
les activitats nocturnes al recinte firal de Granvia L’Hospitalet.
L’estrella d’aquests concerts és
la cantant, musa dels 80, Grace
Jones, que torna als escenaris.
El Sónar de Nit se celebra els
dies 19 i 20 de juny a la Fira de
L’Hospitalet i complementa l’àmplia
oferta del festival que té més escenaris distribuïts en diferents indrets
de Barcelona����������������������
. Aquesta edició 2009
accentua el seu caràcter d’aparador de la música electrònica amb
la presència d’artistes considerats
mestres del gènere, com Orbital, un
dels projectes fonamentals dels 90
que també actua a la ciutat. A més,
el festival aposta pels joves talents
que es perfilen com a nous referents del futur. En aquest apartat es
troben Crystal Castles, Buraka Som
Sistema o Mujava, inclosos en el
programa nocturn.
Però qui destaca especialment en
el cartell del Sónar de Nit és la model i cantant jamaicana Grace Jones, que després de quasi 20 anys
ha tornat al món discogràfic amb
Hurricane. Aquest àlbum posa al dia
el seu particular estil a mig camí entre l’electrònica, la música jamaicana
i el funk. El concert inclourà també
peces clàssiques com Private Life o
La vie en rose.
Una altra novetat destacada és

la primer sessió per a la família, el
SonarKids, que té lloc a Barcelona.
El Sónar 2009 se celebra del
18 al 20 de juny. Els abonaments
valen 140 euros, mentre que el
passi d’una jornada al Sónar de Dia
val 30 euros i al Sónar de Nit, 48.
Les entrades per a les actuacions
a l’Auditori de Barcelona costen����
18
euros.� # redacció

m
ú
s
i
c
a

Web del Sónar 2009
www.sonar.es

foto cedeida per sónar

La Fira de Granvia acull el programa nocturn

Grace Jones serà l’estrella del Sónar de Nit a L’H

La Casa Galega celebra
su fiesta anual en el
parque de la Alhambra
Actos del 3 al 5 de julio
La Casa Galega de L’Hospitalet
recupera este julio su fiesta
anual tras el sonado 20 aniversario que celebró en 2007. Entre los días 3 y 5 de julio, y en
el tradicional escenario del parque de la Alhambra, la comunidad gallega de la ciudad se dará
cita para disfrutar del folclore y
la cultura de su tierra.
Para recuperar tradiciones, la
Casa Galega ha invitado al trio Vaamonde, Lamas e Romero, especiali

gabriel cazado
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Liga de gaitas en el 20 aniversario de la Casa Galega

zado en música tradicional popular.
Además, recuperará los Serán, antiguas reuniones lúdicas que se cele
braban para hacer más llevadero el
crudo invierno gallego. También actuará la Banda de Ortigueira, localidad que celebra cada año un festival folk muy popular. El programa se
completa con la actuación de grupos folclóricos gallegos, andaluces,
irlandeses e incluso de batucada,
además de la Orquesta Poceiro y
juegos infantiles. # c . s .

