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?El jazz i el lied fara vibrar
l'escenari del Casino
? Un cap de setmana complet amb dues actuacions musicals a l'escenari

El cap de setmana del Casino de Calaf comença divendres 7 a les 20h amb un concert de jazz de
la mà de CMS Trio. Un directe amb temes propis i clàssics estàndards de jazz a ritmes i colors
africans, colombians, flamencs, etc. Una recepta màgica de jazz presentada per Javier Colina
(contrabaix), Perico Sambeat (saxo i flauta) i Marc Miralta (bateria), després d'anys trepitjant
els escenaris de tot el món.
La cultura continua amb un Tast de Lied titulat "Nit de llum" el diumenge 9 a les 18.30h. Un
viatge a través de diferents estils, èpoques i compositors pel món del Lied de la mà de dos joves
intèrprets, Miquel Villalba (piano) i la calafina Marina Torra (soprano). Un recorregut per
algunes de les peces del repertori liederista més conegudes i d'altres que no ho són tant, però que
estan impregnades de gran sensibilitat. Una unió de música, recital dels textos de les obres i
anècdotes dels autors i les seves peces.
Davant les noves mesures de seguretat i prevenció davant la COVID-19, l'aforament de la sala del
Casino és limitat. Per aquesta raó, per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les
entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869
83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es podran adquirir a taquilla des d'una hora abans de
l&#39;espectacle, sempre que en quedin de disponibles. El preu anticipat per als socis és de 10
euros i per al públic en general de 12 euros; i al mateix dia, per als socis és de 13 ? i per al
públic en general 15 ?.
Els espectacles estan inclosos als actes del 125è aniversari del Casino de Calaf.
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