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Rere el teló del Festival Internacional
de Música de Cantonigròs
Víctor Castelo recull en un reportatge fotogràfic el que es cou a la cuina del
certamen
Fotos del Festival de MÃºsica de CantonigrÃ²s, rere el telÃ³
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4456/pagina1/festival/musica/cantonigros/rere/telo)
(VÃ-ctor Castelo)

Nervis i concentrentració abans de l'actuació. Foto: Víctor Castelo

(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4456/pagina1/festival/musica/cantonigros/rere/telo)
El Festival Internacional de Música de Cantonigròs
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/42523&passaact=8f8b505fbe57d9bbb467b4e80cfa5062
&renovaportada=1) , que es va celebrar la setmana passada a Vic, va acollir durant quatre dies
més de 1.200 cantaires i dansaires de 21 països d'arreu del món, alguns d'ells molt llunyans, com
Alemanya, Colòmbia, Dinamarca, Indonèsia, Macedònia, Turquia, Ucraïna i Xina. El certamen va
tornar a ser un èxit de participació i de públic, amb milers de persones que van passar pel teatre
l'Atlàntida per veure les competicions i exhibicions dels cors i grups de dansa.
Víctor Castelo ha recollit en un minuciós reportatge fotogràfic una part del Festival que no se sol
veure, que no per això menys important: el que es cou darrere el teló. Els nervis dels minuts previs
a l'actuació, concentracions extremes, les presses dels camerinos, amb interminables proves de
vestuari, perruqueria o maquillatge, els darrers assajos... Tot, combinat amb moments distesos,
de descans (amb alguna becaina inclosa), on els participants multiculturals degusten i
comparteixen una experiència que, de ben segur, serà irrepetible.

Aneu al web del Festival (http://www.fimc.es/inici.htm)

Galeries de fotos del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, 2014:
El Festival de Música de Cantonigròs, rere el teló
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4456/pagina1/festival/musica/cantonigros/rere/telo)
(Víctor Castelo)

Festival de Música de Cantonigròs
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4454/festival/internacional/musica/cantonigros/2014)
(Víctor Castelo)

Cercavila dels grups de dansa
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4450/festival/musica/cantonigros/2014/cercavila/dels/gru
ps/dansa) (Víctor Castelo)
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Cercavila dels cors
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4449/festival/musica/cantonigros/2014/cercavila/dels/cor
s) (Víctor Castelo)

Inauguració del Festival Internacional de Música de Cantonigròs
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4419/foto/177839) (Adrià Costa)

Recull de galeries de fotos del Festival de Música de Cantonigròs
(http://www.naciodigital.cat/naciofotos/cercador/Festival+de+M%C3%BAsica+de+Cantonigr%C3
%B2s)

Un dels camerinos de l'Atlàntida, en plena ebullició. Foto: Víctor Castelo

(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4456/pagina1/festival/musica/cantonigros/rere/telo)
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