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Cinema Rock - When You're Strange
viernes, 21 de julio de 2017

Dilluns 31 de juliol, tindrà lloc en el centre de natura el cicle de Cinema Rock amb la pel·lícula titolada When you're
Strange, a les 21.45 h.
Any 2009
Duració 90 min
Gènere
Documental | Documental sobre música
Sinopsi - La química creativa de quatre artistes genials va fer de The Doors una de les bandes roqueres més
representatives i influents d'Amèrica. Utilitzant metratge rodat entre la formació del grup el 1965 i la mort de Morrison el
1971, la pel·lícula segueix els passos des dels corredors de l'escola de cine d'UCLA, on Mazarek i Morrison es van
conéixer, a l'etapa dels estadis. Narrat -en la seua versió original- per Johnny Depp, DiCillo revela en aquest aplaudit
documental metratge mai vist anteriorment del grup i llança nova llum sobre l'impacte revolucionari de la seua música i el
seu llegat.
Organitza: Cultura i associació Orange City RocksDurada dilluns, 31 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=43145&tipo=2&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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