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CULTURA

Vicente Feliu i Thomas Lorenzo
tanquen la temporada musical
Darreres actuacions del programa de primavera al Centre Cultural Barradas
La Nova Troba Cubana i
les músiques transversals
es donen cita en dos
recitals intimistes que
tindran lloc els dies
6 i 13 del mes de juny,
respectivament
FOTOS CEDIDES PER COMUNICACIÓ

La nova troba cubana de ViR
cente Feliu i les músiques
E
transversals de Thomas LoC
renzo tanquen el cicle musiI
cal de primavera al Centre
T
Cultural Barradas els dies 6 i
A
13 de juny, respecticament.
L
El cantautor cubà és un dels
S
impulsors del renaixement
de la troba antillana, juntament a Pablo Milanés i Silvio Rodríguez, que ha definit Feliu com
“un trobador sincer”. Alguns dels
seus temes com Créeme han esdevingut peces emblemàtiques
de la cançó d’autor.
Per la seva part, Lorenzo presenta al Barradas el seu darrer
disc en solitari Juego de almas.
Aquest compositor i guitarrista
australià ens presenta temes intimistes i transversals que parlen
del desig, del plaer i de la satisfacció de viure per la música. Lorenzo és també professor a la
Universitat Paul MacCartney del
Regne Unit.
Tots dos recitals comencen a
les 22 hores. El preu de l’entrada
és de 10 euros (25% de descompte per als socis del portal
d’Internet Canal-h). # REDACCIÓ

A dalt, el
cantautor
cubà Vicente
Feliu.
A baix, el
guitarrista i
compositor
australià
Thomas
Lorenzo

A Art
el 15 de juny. BiblioG Fins
grafia de l’instant. ExposiE ció fotogràfica de Ferdinando Scianna. 5 de juny.
N 19h. Debat Proyectos ceny periféricos. 6 de
D trales
juny. 19h. Debat Espacio
A urbano y arte contemporáneo. 25 anys del Taller
Pubilla Kasas. CC Tecla
Sala. (J. Tarradellas, 44).
Fins el 6 de juny. Exposició Cap verd d’Alfons
Garcia. CC Bòbila (pl. Bòbila, 1).

Música
31 de maig, 18h. Concert Cor Adinoi i coral Mare de Déu dels Desemparats. Auditori la Torrassa
(c. Santiago Apostol, 40)
31 de maig, 22h. Rivolta
y Discípulos de Otila. SalaMandra (Carrilet, 301)
15 de juny, 12h. Sardanes. Cobla Ciutat de Terrassa (pl. Carpa).

Altres
4 de juny, 20h a 22h.
Últim dia d’admissions
del 47è Concurs de Fotografia Artística. Club Muntanyenc (c. Reforma, 5).
14 de juny, 17h. Fila 12
posa en escena La tienda
de los horrores. CC la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1).

