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Cinema Rock
jueves, 06 de julio de 2017

Dilluns 10 de juliol, tindrà lloc en el Centre de Natura el cicle de Cinema Rock amb la pel·lícula Birth of the Beatles, a les
21.45 h.
Any 1979
Duració 104 min
Drama. Musical | Biogràfic. Música. Anys 60

Gènere

Sinopsi
Pel·lícula emesa per l'ABC que passa revista als primers anys de The Beatles. La música va ser executada pel grup
californià Rain. Les parts de guitarra i veu de Lennon van ser fetes per Eddie Lineberry, les parts de McCartney per Chuck
Coffey, les de Harrison per Bill Connearney i les de Starr per Steve Wight. Encara que conté imprecisions històriques, la
intenció principal era entretenir un públic poc exigent. Va rebre modestos ràtings quan es va estrenar en la televisió
americana, i va ser repetida al desembre de 1980, com un homenatge a John Lennon setmanes després del seu
assassinat. Va ser més tard repetida en la CBS durant la dècada del vuitanta.
Organitzen. Cultura i Associació Orange City RocksDurada dilluns, 10 de juliol de 2017Lloc: Centre de Natura
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=43021&tipo=2&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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