LA MÚSICA ARRIBA, DE NOU,
ALS BARRIS DE REUS!
PeTaCa

(Petit Taller
de Cançons)

19 DE MAIG
12.00 h

Barri Gaudí (Mas Carandell)
Amb la col·laboració de l'Associació
de Veïns del Barri Gaudí
PeTaCa ens endinsarà al món de So de Lluna, una cantata que aplega
cançons molt conegudes del món educatiu, com ara “Mirall de Pau”, “Al
País Blanc” o “Persones Iguals”, que parlen dels valors que cal
transmetre als més joves de la nostra societat: la pau, la col·laboració,
la diversitat en la igualtat, el reconeixement i l’acceptació dels propis
sentiments…

Miracle Seguí
19 DE MAIG
20.00 h

Xalets Quintana (pl. d’Antoni Gaudí)
Amb la col·laboració de l'Associació
de Veïns Xalets Quintana

DEL 19 DE MAIG
AL 4 DE JULIOL

La soprano Miracle Seguí, amb l’acompanyament del pianista Josep
Mateu, ens presentarà Les meves cançons, un repertori de jazz,
estàndards americans i de musicals, tot en català, amb algunes
adaptacions realitzades expressament per a aquest concert.
Podrem escoltar, entre d’altres, «Estiu» («Summertime», de
George Gershwin, de l’òpera Porgy and Bess) o «Porta'm lluny del
món» («Fly me to the moon», estàndard de jazz popularitzada per
Frank Sinatra).

Alquimia Flamenco
25 DE MAIG
18.00 h

Barri Juroca (pl. d’Antoni Jiménez Vega)
Amb la col·laboració de l'Associació
de Veïns La Unión del Barri Juroca

Alquimia Flamenco, formació musical de Reus i Cambrils amb
Eduardo Sánchez (guitarra), Gerard Marsal (saxo i ﬂauta), Jordi
Salvadó (percussió), Lidia Giráldez (veu) i Adelaida Guerrero (ball) i
creada el 2005, ens oferirà Tablao, un espectacle de música i dansa
on s’interpreten diversos palos de ﬂamenc: alegrías, tangos,
rumbes, buleries, seguiriyas...

Banda Simfònica
de Reus
25 DE MAIG
20.00 h

Passeig de Prim (aprox. número 21)
Amb la col·laboració
de l'Associació de Veïns Joan Prim

La Banda Simfònica de Reus, nascuda l'any 2007, es considera
hereva d'una centenària tradició que, a la ciutat de Reus, ha fet que
es disposés de formació de banda d'una forma quasi ininterrompuda des de ﬁnals del segle XIX. La BSR, en la seva estructura i
organització actual compta actualment amb una plantilla de 75
membres, amb una mitjana d'edat que volta els 20-21 anys, i participa de forma habitual i continuada en diverses festes de la ciutat i, a
més, ofereix concerts estables.

ELS CATARRES
+ BUHOS
15 DE JUNY

21.30 h
Plaça de la Llibertat
Dues propostes festives que ompliran de música
la plaça de la Llibertat enmig de la Festa Major de
Sant Pere: Els Catarres, grup únic, irrepetible i
icònic, i Buhos, present i futur del panorama
musical català, que ens presentaran els seus
darrers treballs, Tots els meus principis i La gran
vida, respectivament.

ANA BELÉN
30 DE JUNY
21.00 h
Plaça d’Anton Borrell
La veu d’Ana Belén acarícia la música a Vida, el seu primer
àlbum amb cançons inèdites en 11 anys: una col·lecció de
composicions d’un desbordant optimisme que interpreta amb
el coratge i la sensibilitat que la caracteritzen. És l’Ana Belén
de sempre amb música d’ara, una equació que no pot fallar.

I COM A CLOENDA...

Venda d'entrades a les taquilles
del Teatre Bartrina i Teatre Fortuny
Més informació al 977 010 650

45 € 35 € 25 €

UNA NIT
AMB LA BETH
4 DE JULIOL

21.00 h
Institut Pere Mata
Una de les veus més internacionals del nostre país, Beth
Rodergas, ens regalarà una vetllada musical inoblidable fent un
repàs per aquells temes que més l'han signiﬁcat i presentant
alhora una acurada selecció de cançons de tots els temps,
versionades (amb piano) expressament per al festival.
Venda d'entrades a les taquilles
del Teatre Bartrina i Teatre Fortuny
Més informació al 977 010 650

(inclou sopar fred)

25 €

