MUSICANT...2013
Xè cicle de música del País

Enguany el cicle Musicant... celebra el seu desè aniversari i ho fa
lluint el mateix ideal amb el que va començar fa deu anys: promocionar el
repertori musical català autòcton. Des de l’antiguitat fins als nostres dies, la
música creada a casa nostra és la protagonista de les últimes nits de l’estiu.
Us hi esperem!

Dimarts, 27 d’agost

Local social
21:30 h

Antoni Mas
i
la Jove Orquestra de Cassà

Concert inaugural presentant intèrprets de casa nostra. Una proposta original
amb les cançons més conegudes d’Antoni Mas arranjades especialment per a la Jove
Orquestra de Cassà, amb la veu i el piano del propi compositor.
Obres d’ A. Mas, A. Bosch, R. Martínez-Valls, J. Manén

Dimecres, 28 d’agost

Local social
21:30 h

Ressona Trobadors
Ets un bon amant?
Manual de l’amor cortès: el cant dels trobadors

Laia Frigolé, veu
David Codina, organetto
Míriam Encinas, flautes i percussió
Pau Marcos, viola medieval
Què és l’Amor? Com el podem trobar i com ens captiva? Una llegenda medieval
ens explica que Amor té el seu palau al centre del món... Els trobadors, aquests primers
poetes-músics, ens ajudaran a arribar-hi amb els seus cants subtils.
Deixeu-vos guiar pels diferents paisatges del regne d’Amor!

Dijous, 29 d’agost

Plaça Catalunya
21:30 h

Menaix a truà
Guia de petits senyals

.

Menaix a Truà va néixer l’any 1999 com a punt de trobada de tres de les
personalitats més inquietes del panorama musical autòcton dels últims temps:
Cris Juanico, cantant de Ja t’ho diré; Juanjo Muñoz, guitarra i veu de Gossos i
Toni Xuclà, músic i productor.
Han passat els anys i de nou ens presenten el resultat de la combinació de
tres variades sensibilitats en un projecte únic del pop català.

Divendres, 30 d’agost

Local social
21:30 h

Moncho

Si hi ha un artista de tots els temps en el món de la música aquest és sense cap
dubte Moncho, des que Lucho Gatica el nomenés el Rei del Bolero i Armando
Manzanero li escrivís la cançó Llévatela.
Moncho fa un repàs dels seus 36 discos editats durant 50 anys de carrera musical
amb el seu estil peculiar i fusionant-lo amb altres ritmes com la rumba, la salsa, la
balada, etc. Elevant novament unes cançons a la part més alta de les peces mestres de la
música lleugera.

