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Nit de fogueres i petards
Â PROPOSTES- Amb l'estiu acabat d'estrenar, ens trobem a les portes de la revetlla de Sant
Joan. Tot seguit us oferim un seguit d'opcions per gaudir d'aquesta nit, sense oblidar la resta de
dies del cap de setmana
Benvinguts al primer cap de setmana d'estiu! Com succeeix sempre en aquestes dates, l'arribada
del solstici ens apropa a la nit de Sant Joan, una de les més esperades per petits i grans. Això serà
dissabte a la nit, però abans que arribi la revetlla encara ens esperen unes quantes propostes per
avui divendres. Una d'elles és el concert que el grup Las Migas oferirà a la sala Stroika i amb el
qual el quartet barceloní tornarà a la ciutat després del seu pas per la passada edició de la fira
Mediterrània. L'actuació començarà a les onze. Mitja hora més tard, a dos quarts de dotze, arranca
una altra de les cites proposades, en aquest cas es tracta de la doble nit musical organitzada per
La Peixera i que comptarà amb les actuacions dels grups The Wax i Illnoise . I no deixem,
encara, la nit de divendres ja que ens queda una última opció musical. A la mitjanit, el cantant i
compositor barceloní Jordi Iglesias interpertarà al cafè teatre Voilà! versions de diversos grups de
pop espanyol com ara Amaral, Revolver o Fito y los Fitipaldis.
Passem ara a repassar alguns dels diversos actes que podrem trobar, demà, a Manresa per
celebrar la revetlla de Sant Joan . Mentre que algunes sales de festa de la ciutat, com Silenci
o la Carpa del Riu , mantenen la seva programació habitual, altres locals l'adapten en motiu
d'aquesta festivitat. Aquest és el cas, per exemple, de la Stroika, que per a partir de la mitjanit ha
organitzat una nova edició de l' All Star Karaoke per a tots aquells que s'animin a pujar dalt
l'escenari i demostrar les sevs qualitats artístiques. Per als menys atrevits també hi ha altres
alternatives com ara la que ofereix La Peixera amb una sessió especial de Ritxmond DJ a partir
de dos quarts de dotze.
I per acabar la festa, o gaudir d'un plàcid dia després, us recordem cada diumenge a dos quarts
d'una del migdia, el cafè teatre Voilà! organitza els ?Vermuts musicals' amenitzats pel combo
del Conservatori de Música de Manresa.

Les components del grup musical Las Migas Foto: Las Migas
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