La tramuntana no para !

DIA I HORA DEL CONCERT:

El dia 3 de març tenim la oportunitat de
compartir-la amb en Joanjo Bosk, Trio
Acústic, que serà a Barcelona per presentar el
seu nou disc EN EL TEMPLE DEL VENT en el
marc del Festival Barna Sants

Dimecres 3 de març a les 20h
Lloc: Harlem Jazz club
c/ Comtessa de Sobradiel 8 (barri Gòtic) - Barcelona
www.harlemjazzclub.es
DIA I HORA DEL SOPAR:

Joanjo Bosk és una
de les veus més ben
guardades del
panorama musical
català. En aquest
treball Bosk ha
musicat textos de
poetes catalans ja
desapareguts com Mª
Àngels Anglada,
Josep Palau i Fabre
o Carme Guasch,
inspirant-se en sonoritats properes al folk, a la
cançó o al rock més acústic. Poetes que, com
Joanjo Bosk, han tingut un lligam especial amb l´

Dimecres 3 de març a les 21,45h
Lloc: Restaurant Shinjuku, al C/Ciutat, nº 13.
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30

*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci!
Confirmacions d'assistència: e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)

Empordà.

Aquest treball és l’aportació personal del cantant a Figueres, capital de la Cultura Catalana 2009.
Els textos han estat escollits i adaptats pel propi cantant, salvant la
distància generacional i apropant-se al llenguatge personal de cada
poeta, fent-lo propi. Poesia personal, descriptiva, cívica, etc. donen
forma a aquest maridatge entre poesia i cançó, una proposta intimista,
i arriscada, on Bosk mostra l’experiència adquirida durant tots aquests
anys. Destaca el seu darrer projecte, que incorpora orquestra de
cambra, amb l’espectacle Cançons de la Cançó, amb el qual ha visitat
escenaris com el del Liceu, el Palau de la Música o la Casa de Cultura
de Buenos Aires entre d’altres.
Us proposem doncs d’anar a escoltar la bona música del trio acústic
del que també formen part el guitarrista Ignasi Bosch i el pianista
Santi Escura. A continuació, a les 21,45h tindrem el sopar, que serà al
costat mateix d’on haurem gaudit del concert.
De primer plat hi ha un pica-pica; de segon es podrà triar entre
tonyina a la planxa, pit d’ànec a la planxa o tempura de llagostins; i de tercer plat. wock de fideus amb
verdures; wock d’arròs amb verdures, o wock de fideus d’arròs amb verdures.
En acabar el sopar en Joanjo i l’Ignasi i el Santi ens explicaran els seus darrers projectes i inspiracions.
L’Associació subvenciona l’activitat per tal que tots hi pugueu venir. Us hi esperem!
Quan us apunteu indiqueu si assistireu al concert i al sopar-tertúlia o només al sopar-tertúlia.
Dilluns 1 de març, és la darrera data per apuntar-se.

