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Cap de setmana ple d'actes a
Manresa
PROPOSTES. Tot seguit us proposem una sÃ¨rie d'activitats perquÃ¨ gaudiu del vostre temps
d'oci durant el proper cap de setmana.
Una cop més arriba el cap de setmana i, amb ell, tota una sèrie de possibilitats per gaudir del
temps lliure. La gamma de propostes culturals comença aquest mateix vespre amb l'espectacle
"Concierto Concepto" , a càrrec de la companyia Brodas. La funció començarà a les nou del vespre a
la Sala Gran del teatre Kursaal, dins el cicle Platea Jove. No ens allunyem del cèntric teatre
manresà ja que demà, dissabte, a la tarda l' Orquestra de Flautes del Conservatori de Manresa
farà un concert al pati que dóna al passeig de Pere III. L'actuació començarà a tres quarts de nou del
vespre i és gratuïta. Una mica més tard, a dos quarts de deu, la Sala Gran del teatre acollirà un
homenatge al món de la dansa amb l'espectacle "Grans moments de la dansa": Homenatge a les
grans figures de la dansa del segle XX'. El cap de setmana del Kursaal el tancarà el concert del
cantaor Miguel Poveda , diumenge a les sis de la tarda, que portarà fins a Manresa la seva visió
personal del flamenc.

Pastora actua aquest dissabte a la sala Stroika Foto: Web Oficial Pastora

Canviant d'aires, l'oferta musical a la capital bagenca es complementa amb el concert que el
grup Strombers oferirà, dissabte a dos quarts de dotze de la nit, a la sala El Sielu. Mitja hora més
tard, a les dotze, el trio barceloní Pastora presentarà, a l'Stroika, els temes del seu darrer treball
discogràfic, en el qual comença a experimentar amb temes en català. Finalment, els concerts del cap
de setmana els tanca l'actuació, dissabte a la mitjanit, d' Enric G. Majoral, que portarà les seves
versions de clàssics d'U2 o Guns'n'Roses al cafè-teatre Voilà! L'endemà, a dos quarts d'una del
migdia, aquells que ho desitgin podran participar, al mateix Voilà!, d'una nova edició dels
Vermúsic , els vermuts musicals amenitzats pels alumnes d'Espai Musical.
Com veieu, l'oferta és d'allò més variada. Ara tan sols queda que cadascú esculli allò que li faci
més el pes.
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