Els Vespres Musicals de Vilafant, compleixen 18 anys
amb cantautors de 1a línia.
Durant el mes de juliol, els cantautors ompliran els vespres d’estiu amb
una aproximació íntima al públic, en un espai emblemàtic, com ho són
els jardins de Can Pauig Massanet, de Vilafant. Del 6 al 28 de juliol,
Joanjo Bosk, Ivette Nadal juntament amb Caïm Riba, Cesk Freixas, Toti
Soler amb Gemma Humet i Feliu Ventura, ompliran de música els
divendres i dissabtes de juliol de Vilafant.
Els Vespres Musicals de Vilafant arriben a la seva 18a edició, amb un cartell de músics del país,
consolidats i experimentats. En el cartell d’enguany destaquen els noms propis, que omplen els
escenaris despullant l’ànima amb les seves lletres. Aquest gir cap els cantautors, pretén apropar
artistes genuïns a la població de Vilafant, brindant-los-hi l’oportunitat de veure artistes
consolidats, en un espai emblemàtic, acompanyats d’una copa i entrada lliure.
Aquest salt qualitatiu, es dona amb la coherència dels artistes del cartell. Tots ells canten,
composen i s’expressen en llengua catalana i acostumen a establir vincles màgics amb el públic,
ensenyant les intimitats de la seva psique a dalt d’un escenari.
Els artistes escollits pels Vespres Musicals 2018 són els següents:
-

-

-

-

-

Joanjo Bosk, Div. 13 de juliol - 21:00. El cantautor figuerenc, ens presentarà en format de
trio, el seu nou treball, Camí d’Aigua, on aflora la poesia i la vitalitat, amanits pel Rock.
Toti Soler + Gemma Humet, Div. 20 de juliol – 21:00. El prolífic guitarrista, continua
celebrant els més de 50 anys a dalt dels escenaris i ho fa acompanyat de la dolça veu de la
Gemma Humet.
Cesk Freixas, Dis. 21 de juliol – 21:00: El cantautor de Sant Pere de Riudebitlles, ens
portarà el seu 6è treball, PROPOSTA, on segueix barrejant l’autocrítica, la reflexió i la seva
ideologia, per seguir redefinint la cançó de protesta.
Ivette Nadal + Caïm Riba, Div. 27 de juliol – 21:00: Ivette Nadal ens aproparà el seu
poemari, barrejat amb cançons, ambdós acompanyats per la guitarra cosmopolita de Caïm
Riba, en el seu nou treball: Arbres, mars, desencerts.
Feliu Ventura, Dis. 28 de juliol – 21:00: el cantautor i escriptor de Xàtiva (País Valencià)
aproparà fins a Vilafant els seus més de 20 anys a dalt dels escenari. A través de les seves
lletres i veu corprenedora evocarà temes tant candents com: la llengua la memòria o els
drets civils.
Concert Solidari, Gospel Tramunt.Cor, Div. 6 de juliol – 21:00 (entrada 10€ / venda 30min.
abans del concert), la 30a de cantants de Gospel de Tramunt.Cor es solidaritzen amb
l’AECC, per destinar els seus beneficis a combatre el càncer

El proper dimecres 27 de juny, a les 12:00 se celebrarà el Vermut de Premsa als Jardins de Can
Puig Massanet de Vilafant.
Per a més informació podeu adreçar-vos al Regidor de Promoció econòmica Francesc Gaspar
(TM - 619 199 291)

