del 7 de juny al 27 de juliol
a Sant Vicenç dels Horts
Totes les activitats són gratuïtes
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2019

Divendres 7 de juny

Dissabte 8 de juny

Concert tribut al

Concert tribut a

pop-rock en castellà de
tots els temps
(Los Secretos, Radio Futura,
Duncan Dhu...)
amb

37 Grados

Amy Winehouse amb

The Amy’s Soul

Hora: 22 hores
Lloc: plaça de la Vila

Hora: 22 hores
Lloc: parc del Mamut Venux
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Divendres 14 de juny
Concert tribut a

ABBA amb

ABBA, The New
Experience
Hora: 22 hores
Lloc: parc del Mamut Venux

Dissabte 15 de juny
Concert clàssic amb

Los tres tenores:

Giorgio Elmo, Jorge Armando
Jasso i Emili Rosés
acompanyats pel pianista

Juli Rodríguez
Hora: 22 hores
Lloc: plaça de la Vila
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Divendres 21 de juny

Dissabte 22 de juny

Concert tribut a Maná amb

Concert escenificat amb

Hora: 22 hores
Lloc: parc del Mamut Venux

que presenta Visca el Renaixement!,
amb Berta Vidal (actriu), Aina Martín
(soprano), Mariona Llobera (alto),
Matthew Thomson (tenor), Antonio
Fajardo (baix) i Carles Blanch (guitarra).

+dMANÁ

Vox Harmonica
Ensemble,

Hora: 22 hores
Lloc: plaça de la Vila
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Diumenge 23 de juny
A les 18.30 hores, arribada de la Flama al
carrer de Dr. Robert
A les 20.30 hores, recorregut de la Flama
del Canigó a càrrec del Club Penya Ciclista
Bons Amics
A les 20.45 hores, activitats culturals a
càrrec de la Colla Castellera Carallots
A les 21.25 hores, lectura del manifest a
càrrec de l’ANC
A les 21.30 hores, encesa del peveter i
cantades a càrrec de l’Orfeó Vicentí i la
Coral Llessamí
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A les 22.45 hores, performance a càrrec de
la Colla de Diables Àngels Diabòlics
A les 23 hores, encesa de la foguera
A les 23.30 hores, concert amb l’orquestra
de versions La Tropical
A les 2.30 hores, DJ
A les 4 hores, festa de l’escuma
A les 4.30 hores, fi de festa i recollida
Lloc: plaça de Narcís Lunes
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Dijous 27 de juny
Triple sessió de cinema a la fresca

Campeones, dirigida per Javier Fesser i protagonitzada
per Javier Gutiérrez, Alberto Nieto Fernández, Daniel Freire...
Marc es considera un tipus normal, tot i que no és gaire optimista
i, a més, té molta por a créixer de veritat. És el segon entrenador
d’un equip professional de bàsquet. Després d’estavellar el seu
cotxe en conduir ebri es veu obligat a entrenar un grup de xavals
amb discapacitat intel·lectual per ordre de la jutge. A contracor,
comença el que per a Marc significa un treball forçat. No obstant
això, com més temps passa amb ells, més s’adona que aquests nois
amb discapacitat són feliços i independents, més enllà de la seva
malaltia. Qui és llavors el normal?

2019

Divendres 28 de juny
Concert tribut a Queen amb

Play The Game
Hora: 22 hores
Lloc: parc del Mamut Venux

Hora: 22 hores
Lloc: barri El Trèvol (plaça de Miquel Julià), barri La Vinyala
(carrer del Mestre Pérez Moya, 17), i barri Font del Llargarut
(carrer de Tremp,1)
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Dissabte 29 de juny
Concert homenatge a

Joan Manuel Serrat
amb

Toni Carlo

Hora: 22 hores
Lloc: plaça de la Vila

2019

Dijous 4 de juliol
Triple sessió de cinema a la fresca

Superlópez,

dirigida per Javier Ruiz Caldera i
protagonitzada per Dani Rovira,Alexandra Jiménez, Julián
López...

Superlópez va néixer al planeta de Chitón amb el nom de Jo-ConÉl. Després de colar-se en un coet, aconsegueix arribar a la Terra
quan encara és un nadó. Apareix a Lleida i és adoptat pel matrimoni
López, que decideix batejar-lo amb el nom de Juan López. Juan
creix com un humà més. Amb el temps s’esforça per controlar els
seus superpoders i combatre el mal. Quan es fa gran comença a
treballar com a comptable en una oficina de Barcelona. Sotmès a
la pressió del seu cap i de la seva xicota, Luisa Lanas, s’esvaeix de
la rutina diària exercint de superheroi amb el nom de Superlópez.

Hora: 22 hores
Lloc: barri Sant Roc (c. Velázquez, 23), barri Can Costa
(c. Sàhara) i barri Vila Vella (pl. de Sant Jordi)
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Divendres 5 de juliol
Concert tribut a

les dives del poprock
internacional (Whitney Houston,
Lady Gaga, Anastasia, Mónica
Naranjo, Beyoncé, Madonna,
Adele, Shania Twain, Rihanna,
Alicia Keys)

Queens of the
Night
amb

2019

Dissabte 6 de juliol

Horts de Poesia,

8a edició del Festival Internacional de Poesia de Sant
Vicenç dels Horts, amb la participació dels poetes Sònia Moya, Esteban Martínez, Corina
Oprae i Francesc Parcerisas
Hora: 22 hores | Lloc: plaça de la Vila

Ballada de sardanes

Nits a la fresca.
Llobregat
Hora: 22 hores | Lloc: plaça de Narcís Lunes

amb la Cobla del Baix

Hora: 22 hores
Lloc: parc del Mamut Venux
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Dijous 11 de juliol
Doble sessió de cinema a la fresca

El regreso de Mary Poppins,

dirigida per Rob
Marshall i protagonitzada per Emily Blunt, Lin-Manuel
Miranda, Ben Whishaw, Meryl Streep…

La trama se situa a Londres, als anys 30, durant l’era de la gran
depressió. Els germans Michael i Jane Banks, els personatges que
vam conèixer com a nens a Mary Poppins (1964), han crescut. Ara
viuen junts amb els tres fills de Michael i la seva serventa Ellen, a
Cherry Tree Lane.Després que el jove pateix una dramàtica pèrdua
personal, la màgica mainadera Mary Poppins torna a entrar en les
vides de la família Banks, al costat de l’optimista fanaler Jack. Amb
el propòsit d’ajudar que la família redescobreixi l’alegria i la fantasia
que falta a les seves vides, Mary Poppins utilitzarà les seves
habilitats màgiques úniques per portar-los a un nou món acolorit i
ple de personatges peculiars com la seva excèntrica cosina Topsy.
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Divendres 12 de juliol
Concert tribut a

l’època d’or del rock castellà
(Miguel Ríos, Rosendo,
Antonio Flores, Loquillo,
Extremoduro,
Los Rebeldes, etc.) amb

Mala Vida

Hora: 22 hores
Lloc: parc del Mamut Venux

Hora: 22 hores
Lloc: barri La Guàrdia (plaça de la Pau) i barri Sant Antoni
(plaça dels Països Catalans)
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Dissabte 13 de juliol

10è Festival de Jam-sessions

amb combos dels alumnes d’El Musical de Bellaterra i de
l’ESEM Taller de Músics
Hora: 20 hores | Lloc: carrer de Primer de Maig

Ballada de sardanes

Dissabte 13 de juliol
Concert homenatge al

soul / rhythm & blues amb

Alice & The Wonders
Hora: 22 hores
Lloc: plaça de la Vila

Nits a la fresca.
amb la Cobla Baix Llobregat
Hora: 22 hores | Lloc: plaça de Narcís Lunes
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Dijous 18 de juliol
Cinema a la fresca

Bohemian Rapsody,

dirigida per Bryan Singer i
protagonitzada per Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton...

Als anys setanta, el cantant Freddie Mercury, el guitarrista Brian May,
el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon formen Queen, la
banda britànica de rock. El1975, el seu senzill Bohemian Rhapsody
els va situar al primer pla de l’escena musical internacional. El
film és una crònica de l’ascens meteòric a l’Olimp de la música
d’aquesta banda a través de les seves icòniques cançons i el seu so
revolucionari des que Mercury s’uneix a Brian May i Roger Taylor fins
al macroconcert Live Aid de 1985, a l’estadi de Wembley, sis anys
abans que Mercury mori prematurament. Una celebració rotunda i
sonora de Queen i del seu cantant, extraordinari i inclassificable.
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Dissabte 20 de juliol

10è Festival de Jam-sessions amb combos dels alumnes
del Conservatori Superior del Liceu i de l’ESMUC
Hora: 20 hores | Lloc: plaça Joan Prats i Escala

Ballada de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa

Nits a la fresca.
Hora: 22 hores | Lloc: plaça de Narcís Lunes

Hora: 22 hores
Lloc: plaça de Narcís Lunes
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Dijous 25 de juliol
Doble sessió de cinema a la fresca

2019

Dissabte 27 de juliol

Wonder,

10è Festival de Jam-sessions

Auggie Pullman és un nen que ha nascut amb una malformació
facial. Ddesprés de deu anys d’hospital en hospital i de llargs
períodes a casa, ha d’afrontar un gran repte: assistir per primera
vegada a l’escola. Gràcies al suport dels seus pares, Isabel i Nate,
Auggie tracta d’encaixar entre els seus nous companys i professors
i demostrar que, malgrat la seva aparença física, és un nen com
qualsevol altre.

Nits a la fresca.
amb la Cobla Vila d’Olesa
Hora: 22 hores | Lloc: plaça de Narcís Lunes

dirigida per Stephen Chbosky i protagonitzada
per Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson...

amb combos dels alumnes de l’Escola Superior Jam Session
i del Geni Barry Sextet
Hora: 20 hores | Lloc: plaça de la Vila Vella

Ballada de sardanes

Hora: 22 hores
Lloc: barri Sant Josep (pati de l’antiga escola Mare de Déu
del Rocío, carrer de Benicarló, 39) i barri El Turó (carrer de
Montjuïc).
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És un projecte de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
amb actuacions gratuïtes en directe, en un entorn íntim i de
proximitat. No us perdeu la màgia en diferents escenaris
de la cultura vicentina!
Hi col·labora:

Agrupació Sardanista Sant Vicenç dels Horts
Escola de Música Sant Vicenç
Jazz Club La Vicentina, de la Societat Cultural La Vicentina
Poetes vicentins
Associacions veïnals
Som conscients que hi ha activitats que generen soroll i molèsties al
veïnat. Potenciem el consum responsable, el descans dels veïns i el
respecte mutu. Totes les activitats programades finalitzaran a les 0
hores, a excepció de la revetlla de Sant Joan i de les activitats de Festa
Major d’Estiu.

