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MIRA SI HEM CORREGUT TERRES...
lunes, 07 de octubre de 2019

Diumenge 13 d'octubre, tindrà lloc en l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner l'actuació de Spanish Brass i
Carles Dénia "Mira si hen corregut terres", a les 19 h.
Preu: 3¬
Carles Denia i Spanish Brass havien recorregut moltes terres abans que els seus camins es creuaren dalt d'un escenari
per a gaudir de la musica.
Mira si hem corregut terres... es un projecte basat, d'una banda, en canc'ons que tenen el seu origen en l'etapa historica
en la qual la cultura arab estava arrelada en la peninsula Iberica o que procedeixen de la tradicio musical de la Corona
d'Arago. Aquesta fusio de cultures va donar com a resultat canc'ons que barrejaven elements vitals en la musica com el
ritme, que en la majoria de les vegades es ternari, i les melodies que tenen un clar tint morisc. D'altra banda, en temes
contemporanis pero molt populars de Raimon, Joan Manel Serrat o La Gossa Sorda.
A tot aixo cal unir els magnifics arranjaments de Ramon Cardo, un dels musics i compositor de jazz mes reconeguts en
l'ambit nacional; ell va comenc'ar la seua carrera musical a traves del folklore valencia de mans de sa mare, que va ser
una gran interpret d'alguns dels pals que compilen el folklore valencia.
Despres de Metalls d'Estil, aquest espectacle es una evolucio en el qual s'ha volgut fer-li un volt i enfocar-lo des d'un
punt de vista mes modern, actual i mes ampli.
Organitza: CulturaDurada diumenge, 13 d'octubre de 2019Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=54045&tipo=2&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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