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Albert Guinovart va participar amb l’orquestra al piano.

Un moment de l’actuació al Café del Teatre Metropol.

MÚSICA

El Cafè del Teatre Metropol de 
la ciutat de Tarragona va acollir, 
dissabte passat, la presentació 
davant del públic de l’actuació 
del grup Stromboli Jazz Band, 
un nou grup de jazz del Camp de 
Tarragona. En un bon ambient, 
envoltats d’amics i aficionats 
tarragonins, el grup va oferir una 
mostra del seu treball. El grup 
està integrat per músics profes-
sionals de diferents municipis de 
la província de Tarragona, amb 
una àmplia formació i experièn-
cia, procedents d’altres formaci-
ons. Redacció.

L’Stromboli Jazz Band, 
en marxa

MÚSICA

Més de 600 persones van om-
plir diumenge passat el Teatre 
Auditori de Salou per assistir al 
concert que va oferir l’Orquestra 
Camera Musicae que, sota la di-
recció de Manel Valdivieso i amb 
Albert Guinovart al piano, va 
exhibir la producció La música i 
la Terra, que incloïa la interpre-
tació de la recentment estrena-
da obra de Guinovart Els quatre 
elements. Precisament l’estrena 
absoluta d’aquest treball presen-
tat a Salou va tenir lloc dissabte 
també al municipi del Vendrell. 
Redacció.

Èxit de l’Orquestra 
Camera Musicae

CEDIDA

CEDIDA

La Regidoria de 
Cultura presenta les 
bases del Concurs de 
pintura

La Regidoria de Cultura ha 
publicat les bases d’una nova 
edició del Concurs de pintura 
del Vendrell, que compta amb 
la col·laboració de Serveis Mè-
dics Penedès i Barnadas As-
sessors. El tema del Concurs 
és «El terme municipal del 
Vendrell: ambients o indrets 
localitzats al terme municipal 
del Vendrell» i es pot utilitzar 
qualsevol tendència pictòri-
ca. La inscripció al Concurs 
és totalment gratuïta i es pot 
fer personalment al Patronat 
Municipal de Serveis Cultuals 
o a través del web de l’Ajunta-
ment del Vendrell. Les obres 
s’han de presentar del 23 de 
juliol al 3 d’agost de 2012 al 
Patronat Municipal de Serveis 
Culturals del Vendrell. El lliu-
rament de premis tindrà lloc el 
divendres 24 d’agost de 2012, a 
les 8 del vespre, a la Sala Portal 
del Pardo. Aquest mateix dia 
s’inaugurarà l’exposició de les 
quinze obres seleccionades 
pel Jurat, que restarà oberta 
fins al 22 de setembre de 2012. 
El primer premi és de 1.800 
euros, i el guanyador podrà ex-
posar les seves obres a la Sala 
Portal del Pardo l’any 2014. 
Redacció


