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Música

FOTO CEDIDA PER CASA DE LA MÚSICA

Premis. Concurs de la Casa de la Música per a grups emergents

Lectura

Heura i GospeL’Hearts
busquen noves veus

Arrenca la 24a edició
de la Lliga dels llibres

La Coral Heura, cor mixt fundat
el 1984, vol reforçar la formació amb noves veus femenines.
Podeu demanar informació al
correu coralheura@gmail.com.
També el grup de música vocal GospeL’Hearts busca nous
integrants, en aquest cas sense limitacions ni coneixements
previs. Més informació al correu
grupgospelhearts@gmail.com. y

Gairebé 800 alumnes de 22 escoles participen en la Lliga dels
llibres. Els alumnes ja coneixen
els 15 llibres que han de llegir i
sobre els quals, per equips, hauran de respondre diverses preguntes en rondes eliminatòries
que tindran lloc del 4 al 26 de
maig. L’objectiu és classificar-se
per a la gran final del 28 de maig
a la Biblioteca Can Sumarro. y

EXPOSICIÓ ‘CATALUNYA, TERRA COOPERATIVA’

Els integrants de Far mostrant el guardó que els acredita com a guanyadors de l’Hospisona’19

F

ar ha estat la banda guanyadora del concurs l’Hospisona 2019 per partida doble, ja que s’ha endut els premis
del públic i del jurat. El grup, que
destaca per fusionar l’indie-rock
i el pop, ha guanyat una beca de
suport a la creació de la Xarxa
de les Cases de la Música. El

premi els permet també accedir
a la incubadora de la Casa de la
Música de L’H.
La banda, amb integrants de
Barcelona i de L’Hospitalet, es
va formar fa tres anys i va entrar
a la final de l’Hospisona 2019
gràcies a la votació popular
realitzada per xarxes socials.

Les altres tres bandes finalistes
per elecció del jurat han estat
Radical District, La Prima Vera i
Karabah. En total, han participat
en aquest concurs de bandes
emergents 15 grups. y

i

Més informació:
hospisona.cat

CEDIDA PEL MUSEU L’H

La fusió d’‘indie-rock’ i ‘pop’ de la
banda Far guanya l’Hospisona
El Museu de L’H mostra fins al 2 de febrer la història de les pràctiques cooperatives a Catalunya. Ha estat organitzada pel Museu, el Centre d’Estudis, La Col·lectiva i la Fundació Roca Galès. A la foto, els representants posen el dia de la inauguració.

