
nits a
la fresca

alcover 2016

del 15 de juliol
al 16 d’agost

Organitza: Col·labora:

Ajuntament d’Alcover
Regidoria de Cultura
Convent de les Arts
Museu d’Alcover
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INFORMACIÓ GENERAL ACTES DE PAGAMENT
Venda d’entrades anticipades: Ca Cosme i www.conventarts.cat 

i el mateix dia a taquilla.

Dos dels creadors més valorats del panorama musical català, les ànimes de SANJOSEX i 
MAZONI, ens oferiran un concert conjunt atípic i motivant.

Amb només la veu i acompanyament de les seves guitarres acústiques afrontaran la nit a la 
Plaça Nova d’Alcover amb un repàs conjunt i per separat de cançons incloses en les seves 
àmplies discografies, així com d’algunes versions.

Cançons que parlen de quotidianitat, d’estimació, d’ideals, d’experiències, d’emocions... 
Cançons enèrgiques que podrem escoltar mirant el cel de la plaça mentre la lluna plena d’agost 
comença a fondre’s i d’altres més íntimes que buscaran segur el recer sonor de les porxades.

CA R LE S  SAN JOSÉ- SAN JOSEX  I  JAUME  P LA -MAZON I

CONCERT GRATUÏT

plaça Nova - 22:30 h.
dimarts 16 d’agost

El Museu d’Alcover dins de la 
programació de Les nits a la 
Fresca organitza l’activitat: 

SENTIM LES CAMPANES
SOTA ELS ESTELS,

una visita nocturna al 
campanar i sota coberta de 

l’església Nova.

Un romancer acompanyat 
del seu instrument 

i alguns objectes 
recollits, narra romanços 
tradicionals i d’altres de 
nova creació. Romanços 
hagiogràfics, truculents, 

de bandolerisme i de 
lluites polítiques; tot té 
cabuda dins el seu món. 

Lloc: Campanar església nova 
Hora: 22:00 h. - Places limitaces
Preu: Gratuït

VISITA NOCTURNA

Cal inscriure’s
trucant al museu 977 84 64 52 o bé
museualcover@alcover.cat

divendres
15 de juliol

diumenge
17 de juliol

Lloc: Claustre Convent  de les Arts 
Hora: 22:00 h.
Preu: 5€ / 3€ amb el Carnet CA

CA RREGAT DE ROMANÇOS
amb Jordi Jubany

Ens ofereix un espectacle 
sorprenent que fusiona 
l’humor amb la màgia , 

l’escapisme i els malabars. 
Ens trobem davant un artista 
de l’impossible, que farà del 

suspens, el perill, el desconcert 
i, sobretot, l’humor, les seves 

principals armes per entretenir 
i divertir la seva audiència. 

dijous
21 de juliol

Lloc: Església Vella  
Hora: 22:00 h. 
Preu: Gratuït

EL SORPRENENT
DAVE WONDERTHING

CONCERT ACÚSTIC



En la seva gira europea d’estiu de 2016, la 
formació colombiana Cuarteto Q-Arte, tutelada 
per Guerassim Voronkov, professor i director de 
l’Orquestra del Conservatori Superior de Música 
del Liceu de Barcelona, ens brindarà un concert 
al Convent de les Arts combinant un repertori 
que ens farà viatjar des de la freda Rússia del 
director amb Borodin fins a la càlida Argentina 

amb Ginastera i Piazzolla.

EL QUARTET AL MÀXIMUM
Cuarteto Q-Arte

dimecres 27 de juliol

Lloc: Auditori  Convent  de les Arts
Hora: 22:00 h.
Preu: 5€ / 3€ amb el Carnet CA

El Conjunt Orquestral Simfònic (C.O.S.) sota la 
direcció d’Oscar Colomina, s’emmarca dins el 
projecte pedagògic de Camerata XXI Fundació 
Privada. L’objectiu del COS és el de donar suport 
als joves músics en la seva formació musical en 
les vessants instrumental i orquestral. El Conjunt 
Orquestral Simfònic Camerata XXI  està integrat 
en aquesta ocasió per una seixantena de joves 

d’edats compreses entre els 13 i els 17 anys.

dissabte 30 de juliol

Lloc: Auditori  Convent  de les Arts  
Hora: 19:00 h.
Preu: Gratuït

Un tast de les cançons més populars d’aquests 
anys en acústic. Fàcils d’alegrar la gent amb 
ritme, percussió, piano, guitarra i veu. Aquest 
grup, format per joves emprenedors amb ganes 
d’ensenyar la seva música al públic, ens prepara 
un pupurri de hits del segle XXI en anglès, 
castellà i català. El combinat perfecte per a un 

estiu de nits a la fresca!

CANÇONS ACÚSTIQUES
Atrapasons

dimarts 2 d’agost

Lloc: Claustre Convent  de les Arts  
Hora: 22:00 h.
Preu: 4€.
 Venda d’entrades només a ca Cosme i taquilla

El Trenca-Rècords ens ofereix una mirada al món 
dels que senten que tenen quelcom per oferir. 
No és llest, ni fort, ni guapo, però somia de ser 
famós i tenir un munt de fans... Farà el que calgui 
per aconseguir-ho. 50 minuts de “salts mortals”, 
“destreses paranormals” , “habilitats físiques”, 
“gestes increïbles”. Però sobretot, el públic, nens 
i grans, riurà sense parar. ( El clown no sap fer res 

i d’això en fa un art. Pep Vila.)

EL TRENCA-RÈCORDS
Abraham Arzate

dijous 4 d’agost

Lloc: Església Vella  
Hora: 22:00 h.
Preu: Gratuït

La simplicitat d’una guitarra acústica, la veu 
del cantautor Fito Luri i el so del saxo soprano 
de Xavier Pié. Un concert d’històries familiars 
cantades amb veu suau i sincera, envoltades 
d’una pluja de notes que aniran caient envoltant 
de brisa els sentits de les persones que escoltareu 
en directe aquests dos grans del territori.
Un espectacle em què tothom es pot sentir 

reflectit només tancant els ulls.

UN PAÍS QUE ES DIU TU I JO 
Fito Luri & Xavier Pié

dimarts 9 d’agost

Lloc: Claustre  Convent  de les Arts  
Hora: 22:00 h.
Preu: 5€ / 3€ amb el Carnet CA

Hi haurà berenar per als més petits!

La cafeteria Bonillo vol agrair a tots els seus 
amics, clients i alcoverencs aquests 10 anys al seu 
servei gaudint de la seva confiança; per aquest 
motiu, i en col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Alcover i Movipark Events, us ofereix una tarda 
de diversió d’estiu per als més petits.

FESTA DE L ’ESCUMA I PARC D’INFLABLES  
en motiu del 10è. aniversari de la cafeteria Bonillo

dijous 11 d’agost

Lloc: Plaça Lluís Companys  
Hora: 17:00 h.
Preu: Gratuït

Patrocina i 
organitza: Col·labora:

AJUNTAMENT
D’ALCOVERCoproducció:

SIMFONIA NÚM. 13  DE W.A. MOZART 
- CONJUNT ORQUESTRAL SIMFÒNIC - 

C A M E RA TA  X X I
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