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Quimi Portet, La Iaia i el Cor del
Liceu configuren un cartell
espectacular a l'Atlàntida
Cap de setmana amb tres concerts de luxe a Vic.
Quimi Portet. Foto: Adrià Costa

Cap de setmana musical espectacular a l'Atlàntida de Vic. Tres propostes de luxe: Quimi Portet, el
Cor del Gran Teatre del Liceu i La Iaia. Les entrades per als tres concerts s'estan venent a bon
ritme i les previsions apunten que s'exhauriran.
Quimi Portet presenta divendres, 30 de novembre (20:30 h), el seu 8è disc ?Oh my Love?.
L'osonenc aprofitarà el concert per repassar temes de la seva extensa carrera en solitari.
Compositor, músic i productor de referència, Portet torna als escenaris després de la seva gira
més reeixida, la de presentació del seu celebrat ?Viatge a Montserrat?, que el va dur a fer més
d'una cinquantena de concerts. Aquells que l'han vist en directe saben que una actuació de Portet
no és un simple concert, és una ocasió única per replantejar-se irònicament i lúcida la relació de
l'artista amb el públic i per recuperar sense complexos el plaer de la música popular
contemporània en viu, de la música feta i interpretada amb la frescor del principiant i l'ofici dels
clàssics.
Dissabte 1 de desembre, a les 18:00 h, a la Sala 1 Ramon Montanyà, L'Atlàntida tindrà el privilegi,
per segona vegada, d'acollir una formació musical d'excepció com és l'Orquestra i el Cor del Gran
Teatre del Liceu. En aquesta ocasió el repertori recull alguns dels més brillants fragments simfònics
i de cors operístics, on no hi faltaran peces cèlebres de compositors com Verdi, Bizet, Rossini o
Puccini.
El concert s'integra dins el cicle Grans Concerts 2012/2013. Festival Internacional de Música de
Vic (http://www.gransconcertsvic.cat/fires-i-mercats/) , que des de la seva creació ha portat a Vic
intèrprets musicals de destacat prestigi internacional.
El diumenge dia 2 de desembre, el grup La iaia conclou a l'Atlàntida la gira del seu primer àlbum
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/28442/primer/disc/iaia/mostra/evolucio/banda/vigatana)
, ?Les ratlles del banyador?. El concert es farà a la Sala Ramon Montanyà, a les 19:00 h. Aquest
treball ha estat guardonat amb el Premi Revelació segons la crítica en els Premis Enderrock; a
més d'ocupar la quarta posició de les llistes de discos de 2011 elaborades per les publicacions
Mondo Sonoro i Enderrock.

Més informació i compra d'entrades per al concert de Quimi Portet
(http://www.latlantidavic.cat/espectacle/quimi_portet_presentacio_del_nou_disc_3A_oh_my_love/)

Més informació i compra d'entrades per al concert del Cor del Liceu
(http://www.latlantidavic.cat/espectacle/grans_cors_dopera/)

Més informació i compra d'entrades per al concert de La Iaia
(http://www.latlantidavic.cat/espectacle/final_de_gira_les_ratlles_del_banyador/)
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Un moment del concert de La Iaia al Marcat de Música Viva d'enguany. Foto: Adrià Costa
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