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Circense

Accés
lliure

Auditori de Mas Miquel Valls • juliol 2019 / 22 h
Cogestió Cia Passabarret
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Dimarts
Circ Vermut

NI CAP
NI PEUS
Objectiu: passar
una bona estona
Un espectacle de circ i
pallasso, potent i amb
moltes disciplines: roda
cyr, malabars, pal xinès,
verticals i acrobàcia. Un
show fresc on la comicitat és sempre present.

17

Dimecres
Moi Jordana

MR. ALRET

Premi Zirkolika a la
votació del públic 2018
Mr. Alret, comediant,
malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de
professió, és un personatge excèntric que té
un carrer propi. Ens submergirà en el seu univers
humorístic a través del
joc, transportant-nos a
un món de màgia, humor
i fantasia.

Dijous
Fumanartist

MUSICÓLOCO
Notes d’humor, color,
habilitat i bellesa visual
Sabatots, botzines, campanes, paelles, tambors,
sirenes, plats, escaiots,
rodes que giren transportant vida i recordantnos que entre el clown i
el públic, el somriure és
el camí més curt.

Si véns a Valls,
descarrega’t
la VallsAPP

En Viu

Música i vi al claustre del Carme
Juliol 2019. 22 h Valls.

Nits compartides amb els cellers de la D.O. Tarragona

Estrena
Territori
Vallenc

Dimecres 24

JUDIT
NEDDERMANN
Dimarts 23

SUSANNES
presenta
el seu darrer disc

DONA
LLAVOR
La cantautora vallenca ens
captivarà a través de les
seves cançons on aprofundeix sobre el vincle entre
les dones i els cicles de
la natura. Presenta el seu
segon disc «Dona Llavor»,
amb el que ens
transportarà a la sonoritat
del món de la pagesia.

www.valls.cat

NUA

S’ha revelat com una de les veus més
prodigioses del panorama català.
«Nua» és el seu tercer treball, un àlbum concebut per mostrar-se sincera i compromesa amb el moment que
viu. El pop, el folk i la world music es
fusionen en aquest concert únic.

HORARI
ESPECIAL

Di

-vins

20 h

Dijous 25

ORFEÓ
de la URV
L’Orfeó es va crear el curs
2006/07 dins l’aula de música
de la URV, però no s’ha limitat a
l’àmbit universitari sinó que ha
participat en diferents projectes.
El repertori inclou obres de diferents èpoques i estils, passant
per la cançó d’autor popular,
estàndards i musicals.

Divendres 26
DI-VINS presenta

ESPALDAMACETA
amb MILLOR QUE MAI

Maridatge entre els artistes del territori i els vins
de la DO Tarragona produïts a l’Alt Camp.
El cantautor tarragoní ens ensenya el seu darrer
treball, on trobarem noves sonoritats un viatge
d’emocions i paisatges diversos.També comptarem amb la DOP Siurana que ela borarà una «Tapa
exclusiva amb oli de la DOP Siurana».
Preu: 5€ (entrada + tast de vins)

