Inauguració web
9 de novembre, 2011
Presentació de la nova web www.entramuntanats.org amb la presència de Bruno Oro,
actor, cantant i fidel ambaixador de Cadaqués al món
Bruno Oro, un artista polifacètic modern i amb inspiracions clarament empordaneses, ens acompanyarà el
dimecres 9 de novembre a una vetllada molt especial dels “Entramuntanats” a la Sala B de Luz de Gas.

Bruno Oro és de Cadaqués i és una persona molt
coneguda com a David Villa a 'Crackòvia' i Artur Mas a
'Polònia', a més de molts altres personatges. Però
potser on més es troba com un peix a l'aigua és a dalt
de l'escenari amb el seu piano. Acaba de presentar
presentar-nos 'Tempus Fugit', el seu segon treball
discogràfic.
Per això serà amb nosaltres per acompanyar-nos en
aquesta inauguració de la nova Web de l’Associació i
per parlar-nos de la seva feina i del seu raconet
empordanès: Cadaqués.
Bruno Oro, fill d'una família cadaquesenca molt
vinculada al món de l'art, ens sorprendrà: "És tan
capaç de fer-me riure a cony què vols (...) com, amb el
seu piano, de fer-me plorar de felicitat", ha dit sobre ell
l'escriptor Màrius Serra".
De fet, al llarg de la nit n'hi haurà sorpreses, perquè es
batejarà la nova web dels Entramuntanats
(www.entramuntanats.org), que hem creat perquè es
consolidi com una eina permanent de connexió entre
tots els empordanesos exiliats (estiguem on estiguem),
i la nostra comarca.

Cadaqués, música, el Mediterrani, imitacions, Cap de Creus, web... un còctel més entramuntanat que mai per
passar una vetllada ben empordanesa en un dels locals de moda de Barcelona. La cita és el 9 de novembre a la
Sala B de Luz de Gas (www.luzdegas.com), on se servirà un petit càtering. L'hora: a les 21.30. El format
aquest cop sortirà de l’estil habitual de sopar-tertúlia. Es tracta de trobar-nos de manera informal i relaxada per
poder estar tots plegats. Hem pensat que l’ocasió val la pena !!
Voldríem que us animeu a venir i passeu una bona estona amb tots nosaltres.

NOVEMBRE:

Confirmacions d'assistència:

DATA: 9 de novembre, a les 21.30h

e-mail: info@entramuntanats.org

LLOC: Sala B de Luz de Gas. c/ Muntaner, 244

o bé al telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la
Carme)

PREUS:
Preu: 10 euros

