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- Nota de premsa -

El conjunt vocal Estoc de Veus estrena aquest dissabte
el seu nou espectacle: Musicals en concert
Estoc de Veus estrenarà al Teatre de Can Gomà, en dues sessions, a les 6
de la tarda i a les 9 del vespre, un espectacle que fa un recorregut pels
musicals més coneguts de Broadway. L’estrena coincideix amb la
celebració del 30è aniversari de l’entitat.
Tot coincidint amb el seu 30 aniversari, el conjunt vocal Estoc de Veus
estrenarà dissabte a Can Gomà l’espectacle Musicals en concert, amb la
participació de 28 cantaires dirigits per Ricard Oliver, i la col·laboració de 14
alumnes de l'Escola Municipal de Dansa, dirigits per Lucía Sánchez. Estoc de
Veus ha presentat l’espectacle en una roda de premsa a l’Ajuntament de
Mollet, acompanyats per l’alcalde, Josep Monràs, i la regidora d’Arts
Escèniques, Mercè Bertran.
El president d’Estoc de Veus, Guillem Costa, ha explicat que Musicals en
concert és un passeig pels principals musicals americans a través de diferents
ciutats: Berlin, amb el musical Cabaret; Nova York (West Side Story); Chicago
(Chicago); i Los Angeles (Grease). “Hem fet una adaptació per al cant coral
de les cançons més rellevants de cada musical i també inclou dansa i
moviment escènic”, ha explicat Costa que no ha volgut desvetllar més detalls
de l’escenografia, però ha avançat que permetrà representar l’espectacle en
espais molt diversos.
En aquest sentit, Estoc de Veus espera que després de l’estrena Musicals en
concert tingui molt més recorregut. L’entitat, que no estrenava espectacle des
de l’any 2008 (Oh Yeah!) ha estat treballant en la nova obra durant tot un any i
reconeixen que l’estrena s’ha demorat a causa de la crisi econòmica.
Estoc de Veus va néixer amb el nom de Coral Sant Vicenç l’any 1983. La
regidora Mercè Bertran ha destacat que es tracta “d’una coral amb molta
empenta i qualitat, formada majoritàriament per gent que es dedica a la
música o l’educació musical”.
L’alcalde, Josep Monràs, ha remarcat “la vitalitat que té la ciutat en les seves
entitats i els seus projectes, i aquest n’és un nou exemple”. Monràs també
ha explicat que l’Ajuntament facilita aquests espectacles es puguin fer en altres
poblacions i espais, tot convidant a representants culturals de fora de la ciutat a
veure’ls.

L’estrena de Musicals en concert serà aquest dissabte 1 de febrer, en dues
sessions: a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre. Les entrades anticipades es
poden adquirir al Centre Cultural la Marineta cada dia, de 6 de la tarda a 10 de
la nit.
Adjuntem foto i cartell de l’espectacle.
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