34 Cultura

n

HORA NOVA 2.401

espectacles

n

2 de maig de 2017

Y MÚSICA. A LA VENDA DES DEL 28 D’ABRIL

Y PATRIMONI. ES POT VISITAR FINS AL 21 DE MAIG

El grup empordanès Somboits
llança el seu primer disc

L’exposició ‘Arquitectures
desaparegudes’, a Figueres

‘Sucre’ és el nom del disc
que inclou deu cançons
en català i castellà que
barregen el pop amb els
ritmes llatins
M.Arranzl FIGUERES

El jove grup empordanès Somboits ja té a la venda el seu primer
disc, que porta per títol Sucre!
Tal com expliquen, el disc ha
nascut amb la premissa que “tothom ha de trobar el seu lloc en
aquest món”. Sucre! inclou un total de deu cançons interpretades
en català i castellà que barregen
el pop i els ritmes llatins. El disc
es pot comprar a través d’Itunes,
Spotify o la pàgina web de RGB
Suports. L’objectiu dels vuit joves que formen Somboits és molt
clar: volen trasformar en cançons totes les sensacions que els
rodegen.
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EL FONS. Forma part de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Redacciól FIGUERES
SOMBOITS. La formació musical està composta per vuit joves de la comarca

‘DESAFIANT’. El primer senzill

RGB

del
grup de l’Alt Empordà és una cançó d’amor però sense el rerefons
romàntic. Pretén ser una declaració d’intencions a la voluntat
d’assolir els objectius fixats de
Somboits, estimar i valorar el camí que els porti cap a les fites en
l’àmbit personal.n

Figueres acull l’exposició itinerant Arquitectures desaparegudes que dóna a conèixer un
conjunt d’obres situades en diferents punts del territori i que actualment ja no es poden visitar,
o bé per la seva desaparició o bé
perquè han sofert una transformació considerable. La mostra,
comissariada per l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC), es podrà vi-
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sitar fins al 21 de maig, a la ciutat
de Figueres.
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LA MOSTRA. A l’exposició Arquitectures desaparegudes, que arriba a la delegació de l’Alt Empordà després de passar per la demarcació de l’Ebre i la delegació
d’Osona, s’hi pot veure edificis
molt transformats, com el Teatre Cinema Albéniz, la Sala Athenea, la Casa Esteve, l’Editorial
Dalmau i la Urbanització Teixidor, totes a Girona.n

Y PROGRAMACIÓ. FIGUERES A ESCENA

El mag Lari, Queco Novell i Marcel Gorgori, a l’escenari d’El Jardí
M.Al FIGUERES

Durant les Fires i Festes de la
Santa Creu de Figueres, la programació cultural de la ciutat no
s’atura. D’aquesta manera, Figueres a Escena proposa esdeveniments de diferents registres durant la primera setmana de maig.
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El tret de sortida
serà l’espectacle de màgia, música i humor que oferirà el Mag
Lari dimarts, 2 de maig, al Teatre
Municipal El Jardí. Serà a les 21h i

‘LARI POPPINS’.

CORAL SI JOVE - Nova coral per a joves del Casino Menestral. Divendres de 2/4
de 8 a 9 del vespre.
ATENEA
Divendres 12 de maig, LA XARXA CULTURAL DE L’EMPORDÀ.
Xerrada a càrrec de sebastià Delclós ( Pitruc ), amb projecció d’imatges del patrimoni
històric i arquitectònic empordanès.
Totes les conferències es faran a les 20’00h a la seu provisional del Casino Menestral,
C/ Poeta Marquina, 2 (ediﬁci antics jutjats).

l’especialista assegura que “Mary
Poppins és la meva mare, per això
faig màgia!”
‘CONFESSIÓ D’UN EXPRESIDENT’.

Queco Novell sota la direcció de
Xavier Ricart interpretarà el paper d’un expresident. Tractarà temes com la crisi financera, la desconnexió entre la classe política i
el poble, la nova i la vella política,
o la corrupció. No se sap de quin
expresident es tracta però asseguren que “poden ser molts”. Serà dimecres, 3 de maig, a les 21h,

al Teatre Municipal El Jardí de Figueres.
‘LA REBOTIGA DE L’ÒPERA’. Marcel
Gorgori arriba a Figueres per explicar tot el que hi ha darrere de
la producció d’un concert o un
muntatge d’òpera. La cita comptarà amb l’Orquestra Barcelona
Filharmonia i cor Camerata Impromptu amb la col·laboració de
l’Orferó Manresà i el Cor Contrapunt. El concert serà divendres, 5
de maig, a les 21h, al Teatre Municipal El Jardí.n

Dimecres 3 de maig, 37º Fira del Llibre Vell i d’Ocasió, a la Plaça Catalunya.
Dijous 4 de maig , a les 18:00 hores a la Cate CONCERT DE PROFESSORS de l’escola
de música.
Diumenge 7 de maig, a les 18:00 hores a la Plaça Catalunya ( a cobert ).
70è CONCURS DE COLLES SARDANISTES-CAMPIONAT DE CATALUNYA
BÀSIC A, amb la cobla principal d’Olot.

