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Sorteig juliol: entrada doble pel
Talarn Music Experience 2019!
Hi participaran tots els socis que s'hagin donat d'alta abans del dia 20 de juliol |
Col·labora amb Pallars Digital i participa als nostres sortejos per només 3? al
mes!

Maria Arnal i Marcel Bagés actuant el passat estiu al TME | Lo Quiosc

Ja queda menys d'un mes per a la celebració d'una nova edició del Talarn Music Experience
(http://loquiosc.com/talarn-music-experience-2019/) , que organitza l'espai natural-musical Lo
Quiosc (http://loquiosc.com) per quart any consecutiu. Si n'ets soci/a, des de Pallars Digital
t'oferim la possibilitat d'assistir-hi amb el sorteig d'una entrada doble per una nit, a escollir, en
una edició on hi actuaran artistes de la talla d'Elefantes, Koers o Lildami.
[nointext]
Entraran en el sorteig, com sempre, tots aquells socis i sòcies de Pallars Digital que s'hagin
registrat abans del dia 20 de juliol. Serà al voltant del mateix dia 20 quan sortejarem entre tots els
associats aquesta entrada doble. Molta sort!
Un festival consolidat
El Talarn Music Experience és un festival que enguany ha crescut programant un total de 14
concerts de gener fins a novembre
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/10491/quiosc/presenta/programacio/concerts/an
y/2019) i que combina música i gastronomia. La part central del festival se celebrarà entre els
dies 26 i 28 de juliol i a banda dels artistes anteriorment citats, comptarà amb les actuacions de
Morgan, Marcel Lázara i Júlia Arrey i el Dj Dr. No.
https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/11397/sorteig/juliol/entrada/doble/talarn/music/experience/2019
Pàgina 1 de 2

Gossos va penjar l'any passat el cartell d'entrades exhaurides. Foto: TME

Col·labora amb Pallars Digital
Aquest sorteig forma part de la campanya de socis
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5043/pallars/digital/inicia/campanya/socis/amb/av
antatges/exclusius) de Pallars Digital. Per només 3 euros al mes (36 euros/any), els abonats
aconsegueixen avantatges exclusius mensuals com sortejos, descomptes i promocions, a més
de formar part activa del diari.
Fer-se soci del diari és molt fàcil. Només cal entrar en aquest enllaç i omplir el formulari d'inscripció
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/seccio/festesoci) . Nosaltres farem la resta. Et portarà
menys de cinc minuts!
FORMULARI: Fes-te soci/a de Pallars Digital!
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/seccio/festesoci)
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