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La Coral Sant Jordi interpretarà el
seu espectacle Cançons i Arrels a
Calaf
El concert estarà dirigit per Oriol Castanyer, amb la col·laboració de Lloll Bertran

Aquest diumenge 26 de setembre, la Coral Sant Jordi interpretarà el seu espectacle Cançons i
Arrels, Els Modernismes Musicals, al Casino de Calaf.
El concert vol ser una mirada àmplia per la música, un viatge a través de les cançons que
alguns dels autors més importants de diferents països van escriure, gairebé sempre, sobre
textos populars o d'escriptors de la pròpia nació utilitzant ritmes, melodies i harmonies que els
identificaven amb la seva cultura popular.
Un viatge que, amb la col·laboració de l'actriu Lloll Bertran, ens portarà, també a descobrir el
context polític i socioeconòmic en el qual van sorgir aquests moviments nacionalistes. Des
d'Anglaterra a Hongria, passant per Escandinàvia i Bohèmia, per finalitzar la ruta a Catalunya.
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 a l'espectacle 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&#39;una hora abans
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de l&#39;espectacle, sempre que en quedin de disponibles. El preu per als socis és de 9 euros i
per al públic en general de 12 euros. El concert tindrà lloc a les 18:30h i seran vàlides les
invitacions proporcionades als nostres patrocinadors.
A més a més, us recordem que ja disposem de la venda d'entrades per tots els espectacles que
farem fins a finals d'any en motiu del 125è Aniversari de la nostra entitat.
Tota la informació i espectacles a la web de l'entitat www.casinodecalaf.cat .
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