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La V Setmana Tàrrega s'acomiada amb un homenatge musical al mestre vila-realenc
en la Gala...
sábado, 11 de noviembre de 2017

L'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán de Vila-real s'ha vestit de llarg per acollir la Gala Tàrrega, un cita musical que
posa el punt i final a la V Setmana Tàrrega. Solistes de la talla d'Anders Clemens Øien (Noruega), Alí Arango (Cuba) i David
Eres Brun (Espanya) han fet sonar a la guitarra peces del mestre vila-realenc, amb la col·laboració d'escoles de dansa i
cors escolars, per a oferir un espectacle amb més de 100 artistes sobre l'escenari en homenatge a Francesc Tàrrega.
L'Estudi de dansa Cristina Lozano, l'Escola de dansa Mónica Parra, Rythme escola de dansa i arts, l'acadèmia de la
dansa Mª Pilar Izquierdo, l'Escola de dansa Cristina Ros, el Centre municipal de les arts Rafel Martí de Viciana, el Cor de
la Unió Musical La Lira, el Cor CP Botànic Calduch, el Cor Fundació Flors i el Cor CP Pintor Gimeno Barón han estat les
entitats col·laboradores.
Dissabte per la vesprada, ha tingut lloc a la Casa dels Mundina el concert 'Integral Tàrrega', interpretat per Alfred
Feenstra (Holanda), Spyros Kaniaris (Grècia) i David Eres Brun (Espanya), juntament amb el Cor Innuendo.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=44713&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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