DISSABTE, 13 DE JUNY

Primavera
a l’Espai

IV Vall d’Aro Gospel Festival
Matí i tarda, tallers i activitats al voltant del gòspel com
a gènere musical. Tallers a càrrec de Jordi Homs (matí)
i de Laura Simó (tarda) sobre la màgia de la veu.
Preu dels tallers: 15 euros
A 20.30 h, concert amb la participació dels assistents
als tallers. Recital a càrrec de Laura Simó i concert de
Gospel d’Aro
Taquilla inversa

març · abril · maig · juny

DISSABTE, 20 DE JUNY - 22.00 h
Liceu a la fresca

1
2
3
4

Espai Ridaura
Església
Pl. Mn. Baldiri Reixac
Oficina de Turisme

Retransmissió de l’Opera Carmen, de George Bizet.
Direcció de Calixto Bieito

Per a més informació:
espairidaura@santacristina.cat
Tel.: 972 83 70 10
www.espairidaura.santacristina.cat

Diputació
de Girona

ESPAI RIDAURA
Santa Cristina d’Aro 2020

DISSABTE, 14 DE MARÇ - 18.00 h

DIVENDRES, 17 D’ABRIL - 21.00 h

DISSABTE, 09 DE MAIG - 18.00 h

SUBHASTA DE QUADRES

Concert a càrrec del grup FUSIONS

En benefici de l’Associació Dona’m un somriure, que ajuda

i la participació extraordinària de La Régalido Chorale de
Rognes.

espectacle familiar
El trencanous

a malalts de càncer i les seves famílies.
Amb les actuacions de la cantant Ariadna Vilardaga,

FUSIONS és un conjunt vocal a quatre veus i ofereixen un
reportori de hits de diferents èpoques i països.

I demostració de dansa urbana a càrrec del grup A Tribe

La RÉGALIDO és la coral del poble de Rognes, Sud
de França, que compta amb una 60 de cantaires que
presenten un repertori heterodox, que inclou música
medieval, clàssica, espirituals negres, modern...

Called Queens de l’escola One Unity de Santa Cristina.

Taquilla inversa

participant del concurs Prodigios de TVE, acompanyada
al piano per Cláudio Suzin.

Entrada gratuïta

A càrrec de la companyia Som-hi dansa.
L’espectacle explica l’origen de la llegenda del
Trencanous combinant dansa clàssica i dansa de jazz,
amb participació del públic. La banda sonora combina
també els dos estils musicals, la clàssica del ballet del
trencanous i una versió de jazz amb Big band.
Taquilla inversa

Desfilada de modes
A càrrec d’ARMARI SOLIDARI

A
TRIBE
CALLED

QUEENS

DISSABTE, 18 D’ABRIL
REVETLLA DE SANT JORDI
A les 19.00 h
LECTURA DRAMATITZADA de “La correspondència
de Margarita Xirgu” a càrrec de l’actriu Àngels Bassas i
Esther Vila com a violoncel·lista.
A les 20.00 h
Interpretació de cançons de García Lorca a càrrec de:
Gina Reyner, mezzosoprano. Lluís Vila, guitarrista.

DIUMENGE, 29 DE MARÇ - 12.30 h
20A. GUITARRADA
UNA HISTÒRIA DE SIS CORDES
Els alumnes de guitarra de escoles de
música de les províncies de Girona
i Barcelona interpreten en aquesta
ocasió diferents peces del repertori
de la guitarra que han marcat una
època o diferents èpoques.
Entrada gratuïta

Lectura de petits fragments d’obres teatrals de García
Lorca a càrrec de: Participants del Club de Lectura de la
Biblioteca.
Activitat gratuïta

DISSABTE, 23 DE MAIG - 20.00 h
Del gris al groc, a càrrec d’Òpera Jove
Què tenen en comú
Fray Luis de Leon,
0scar
Wilde,
Nelsol
Mandela, Olympe de
Gouges, Carles Rahola,
Dolors
Bassa,
Carles
Puigdemont i Valtonyc?
Han escrit textos emotius,
de denúncia, d’amor...
mentre estaven (estan)
privats de llibertat. Un
quartet vocal i un quartet
instrumental intercalen
peces de Monteverdi,
Mozart, Fauré, Mompou
mentre llegim aquests
mots.

