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Música, teatre i circ per cloure la
primavera
PROPOSTES. L'Ãºltim cap de setmana de primavera ens arriba farcit de concerts per a tots els
gustos i amb un parell d'actuacions per descobrir els nous joves talents de casa nostra
Després d'un cap de setmana més aviat fluix, aquest cop reprenem una agenda d'allò més
variada, especialment avui. Les primeres propostes de la setmana arriben aquesta mateixa nit a
diferents espais de la ciutat. Una d'elles és la mostra que els alumnes de l'Aula de Teatre faran,
a les nou del vespre, a la sala petita del teatre Kursaal. Els joves intèrprets hi posaran en escena
l'obra ?Cabaret d'escenes de diversos autors', un muntatge composat per textos de diversos
autors, des de Pepmaria Martínez, director de l'obra, fins a Woody Allen.
Un parell d'hores més tard, a les onze, començarà una altra de les opcions per aquesta nit de
divendres: l'actuació del cantant Cesk Freixas a la Stroika per presentar els temes del seu darrer
treball discogràfic, ?Tocats pel foc'. I encara no deixem l'àmbit musical, ja que una hora més tard, a
la mitjanit, el virtuós músic i guitarrista Roc Calvet trepitjarà l'escenari del Voilà! per oferir un
concert en què interpretarà clàssics del blues, el jazz i el rock. En aquest mateix escenari hi tindrà
lloc, l'endemà dissabte a la mitjanit, el concert de celebració pels tres anys de vida i programació
musical d'aquest local. L'encarregat d'animar la vetllada serà el cantant Javier Ros, un dels
habituals del local.
Finalment, diumenge encara podrem trobar un parell de propostes més. En primer lloc, l'interior
del bar La Peixera s'omplirà, a les set de la tarda, amb els experiments en clau de jazz dels
músics Lluís Coloma i August Tharrats. Per altra banda, diumenge al vespre, en aquest cas a
les vuit, també hi ha programada la demostració dels alumnes de l'Aula de Circ de la ciutat i que
tindrà lloc al teatre Conservatori

El cantant Cesk Freixas durant una actuació
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