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Vine aquest cap de setmana al
Poesia i +
Sortegem sis entrades dobles per assistir a les actuacions del festival
maresmenc | El cicle engega aquest cap de setmana amb actuacions de
Marialluïsa, Clàudia Cabero i Marina Herlop, entre d'altres

Marialluïsa | Eulàlia Prat

La 15 edició del festival maresmenc Poesia i + http://poesiaimes.cat/programa)
(
, organitzat per la
Fundació Palau, donarà el tret de sortida aquest dijous 2 de juliol i a enderrock.cat en sortegem sis
entrades dobles. El cicle, que enguany tindrà un format híbrid combinant actuacions en línia i en
directe, visitarà diferents poblacions maresmenques com Caldes d'Estrac, Canet, Arenys de Mar,
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Dosrius, Alella, Teià i Mataró
La compositora i pianista Marina Herlop serà l'encarregada d'obrir les portes del festival aquest
dijous al vespre a la Plaça de la Indústria de Canet de Mar. Acte seguit, hi haurà l'actuació de la
poeta Blanca Llum Vidal acompanyada de la música de Los Sara Fontán. En la segona
jornada de l'edició, que tindrà lloc divendres 3 de juliol, es podrà gaudir de la projecció d'una sèrie de
videopoemes a càrrec de la cantant Maria José Llergo a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, i
de l'actuació en directe del duet format pel pianista Carles Viarnès i la cantant Elvira Prado. Per
acabar la nit, el Poesia i + acollirà el concert de Senior i el Cor Brutal.
Dissabte 4, el festival comptarà amb les actuacions musicals de la cantautora Clàudia Cabero i el
grup Marialluïsa al parc de Can Muntanyà de Caldes d'Estrac, i l'endemà diumenge, amb el concert
del duet raper Pinan 450f. La setmana següent, serà el torn de Mishima, Christina Rosenvinge,
Miquel Serra o Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.
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Sortegem dues entrades dobles per poder assistir a les actuacions del divendres 3, dues dobles
pel dissabte 4 i dues dobles més pels concerts del diumenge dia 5. Pots participar en el sorteig
omplint el següent formulari:
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