


Castellserà ha celebrat aquest any la vintena edició del curs internacional de cant.
Al llarg de tots els seus anys d'història ha rebut més d’un centenar d’alumnes,
alguns d’ells que havent començat els seus estudis de cant al mateix curs, ja han
acabat els seus estudis superiors o s'han estrenat en aquesta edició, com a
professors de cant.

El curs consta de dos nivells, tècnica vocal, per als alumnes més principiants, i curs
de cant per als que volen treballar repertori com a solistes. Al concert podrem
gaudir d'una demostració de tot l'alumnat, vingut de Catalunya, Aragó, València o,
fins i tot, Anglaterra.

Dos artistes de circ es disposen a realitzar el gran espectacle amb el que
els seus avantpassats triomfaven a tot el món, a la primera meitat del
segle XX.

Però en aquest cas, no tot surt com estava previst, i els nostres dos
entranyables acròbates s'hauran de sobreposar als obstacles i els còmics
conflictes que se succeiran durant tot espectacle i que segur que
sorprendran l'espectador amb la brillant i divertida resolució; realitzant
malabars, monocicle, trapezi i acrobàcies arriscades, per al deliri del
públic.

Després de més de 25 anys fent funcions per tot arreu, m’adono que la meva
vida és una gira constant i, en el fons, el que més m’agrada és estar sobre els
escenaris, com més diversos millor, coneixent gent i llocs diferents, fent el
que se’m dóna millor: il·lusionar i fer riure el públic.

Aquesta nit és una nit de festa per a mi, perquè la passaré amb vosaltres.

Una nit amb el Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, amb l’humor de sempre
i, sobretot, amb la il·lusió de sempre!

Una nit màgica, una nit amb el Mag Lari!



Tres germanes, un camí i un objectiu: tenir el futur a les seves
mans. L’extraordinària història de tres germanes que
s’enfronten a obstacles i perills diàriament per arribar a
l’escola.

Un espectacle suggerent, visual i sense text que s’inspira en la
història real d’infants d’arreu del món. Infants autònoms i
capaços, amb ganes d’aprendre i canviar el seu món.

El concert es presenta amb una temàtica al voltant de la nit, en el que
les cançons de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i els poemes
de Guillem Viladot es donen la mà.

Dividit en tres parts, en les que es combinen actuacions a soles de les 
 Krregades de Romanços per una banda i el compositor  David Pradas
per una altra, finalitza amb la fusió entre el grup i el compositor
mentre posen música i sentiment a quatre poemes dels que Guillem
Viladot va escriure al voltant de la nocturnitat i tot allò que l’envolta.

Un grup d'acròbates de Kenia, sota l'empara estètica i
musical dels mítics Blues Brothers, segueixen els capricis
d'una ràdio vintage que emet rhythm & blues.

A cavall entre el circ popular i la comèdia musical,
l'espectacle és un continu d'acrobàcies i equilibris increïbles,
gags hilarants i reptes de ball que inciten a la participació del
públic.



Qui ens havia de dir, el 2013, quan començàvem l'aventura del
cicle CastellSerà de Nit, que deu anys després esdevindria
imprescindible en les nits d'agost del nostre poble. 

Senyal inequívoc que a Castellserà ens agrada la cultura i ens
agrada ser partícips de totes aquelles activitats que s'hi
preparen. La constància i les actuacions programades els
darrers anys, ens han situat com a referents de la programació
estable a ponent, juntament amb altres municipis que aposten
cada vegada més per una cultura de qualitat i de proximitat.

Per celebrar el desè aniversari us hem preparat un cicle amb sis
grans actuacions que esperem que gaudiu d'allò més. 

Gràcies a tothom que ho ha fet possible. Per molts anys!


