Cultura

Clara Peya i Vic Moliner: ‘Índiga’
El binomi d’artistes presenta un viatge musical a la plaça de braus
Clara Peya i Vic Moliner presenten Índiga, un espectacle d’altíssima intensitat que s’escapa
de la tradicional definició d’un “concert”. Els seus autors el defineixen com un “viatge musical”
creat a partir de la fusió del piano, el baix elèctric i l’electrònica en directe. El resultat és una
experiència sonora que transporta l’espectador des d’una sessió de discjòquei underground
berlinès fins a les improvisacions virtuoses d’un club de jazz. Tot això, complementat per
l’escenografia de l’artista Manoly Rubio, amb un disseny de llums que donarà una dimensió
extra a la plaça de braus d’Olot. La cita és aquest dissabte, 19 de juny, a 2/4 d’11 de la nit,
i el preu de l’entrada és de 7 € a taquilla, i de 5 € si la reserveu a través de la pàgina web
d’Olot Cultura.

Un espectacle nascut a Olot
Índiga ha crescut en dues residències de creació que Peya i Moliner han fet a Olot, l’última,
aquest gener. El binomi d’artistes les va aprofitar per posar a prova idees i sonoritats noves.

Es presenta una nova edició
del festival Música als Masos
Música als Masos ha presentat la cinquena edició del festival
amb un acte al pati exterior del Mas Vayreda, que acollirà el
primer concert del cicle el pròxim 2 de juliol.
Enguany el festival recupera la programació prevista per a
l’any passat, però redueix el nombre de concerts a vuit. A
més, a diferència de les edicions anteriors, les sessions es
faran a l’aire lliure, una decisió que es pren per respectar les
restriccions de la pandèmia, però que no entusiasma l’organització, perquè, diuen, “va en contra” dels instruments
acústics. En aquesta línia, i com que l’aforament s’ha hagut
de reduir a la meitat (unes 30 persones per torn), es faran
dos torns per a cada concert, perquè hi puguin assistir més
persones. En canvi, per motius de seguretat, s’ha suspès el
tradicional tast de vi.

Instruments de corda que no es
conformen amb música clàssica
El quartet Aupa Strings es defineix com una fusió d’ingredients tan
variats com el swing, el soul, Mozart, el rock, el reggae i el blues.
Una explosió de ritmes que s’aconsegueix portant els instruments
de corda convencional fins al límit de les seves possibilitats, demostrant que poden anar molt més enllà de la música clàssica.
Aquest diumenge, 20 de juny, a 2/4 de 6 de la tarda, Aupa Strings
presentarà l’espectacle Timelapse s.XX a la plaça de braus d’Olot. El
preu de l’entrada és de 8 € a taquilla i de 6 € de manera anticipada
a través del web d’Olot Cultura.

L’alcalde d’Olot, Pep Berga, ha valorat que l’organització
hagi volgut mantenir l’essència del festival tot i la complicació de tocar a l’exterior. Les entrades als concerts ja es
poden adquirir a www.musicamasos.jimdofree.com.
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APARTAMENT AMB VISTES AL MAR
APARTAMENT
Apartament de 2 habitacions dobles, un ampli menjador, cuina independent i 1 bany, tot
d’origen. Es troba ubicat a 2 minuts a peu
de la platja i a 5 minuts del centre. La seva
terrassa, molt àmplia, disposa d’unes magníﬁques vistes al mar.

Preciós, a 6 minuts de la platja i a 5 minuts del centre. Amb
orientació sud, molt lluminós, amb una àmplia terrassa, dos
dormitoris (un doble i un individual però amb capacitat per a
dos llits) i cuina i bany reformats, a més de safareig exterior.
Està aprovada la instal·lació d’ascensor d’aquí a pocs mesos (la
meitat de l’obra ja està ﬁnançada). Finestres amb vidre doble,
persiana del menjador elèctrica i 2 aparells d’aire condicionat.

PREU: 175.000 €

PREU: 151.500 €

