
en Viu
Del 20 al 23 de juliol

Música i vi al claustre Del convent Del carMe  / Juliol 2021
territori vallenc

Dimarts 20
la oreJa 
Del tiK toK

Jordi Busquets 
(itaca Band)  
i sergi Bagó 
(Banda neon)

Aquest duet farà 
un repàs pels  
temes més 
sonats des dels 
anys vuitanta 
fins a l’actualitat. 
Una dosi 
d’energia  
i bon rotllo 
assegurada per 
començar la 
setmana!

Horari 
especial 

19 h

22 h

Di 
-vins

Dimecres 21
MeritXell 
estivill i 
Josep  
Maria 
DoMÈnecH
La cantant 
vallenca i 
el pianista 
vendrellenc 
faran un mari-
datge molt fresc 
entre els vins de 
la DO Tarragona 
amb cançons de 
bossa nova 
i estandàrds 
de jazz.
Preu: 5 € 
(entrada 
+ tast de vins)

Dijous 22
volpini  
estrena   
nou disc

elena volpini, 
Gabriel llorach, 
nil llorach

Ens presentarà  
el seu darrer 
treball Antes  
de que sea 
tarde, un àlbum 
sincer amb  una  
sonoritat que  
recorda a 
l’escena indie 
catalana com  
el Petit de  
Cal Eril o  
Ferran Palau

Divendres 23
MurMur

sergi Masip,  
sergi papell,  
Jordi pàmies, 
Àlex rull,  
German rull i  
edgar sagalà

La banda 
vallenca més 
veterana pujarà 
a l’escenari  
del Claustre  
per  fer un  
concert  
desenfadat  
i enèrgic,  
tocant les 
seves cançons 
i versions més 
emblemàtiques.

reserva gratuïta 

d’entrades a 

valls.cat



Si véns a Valls,  
descarrega’t  
la VallsAPP

Del 13 al 15 de juliol
22 h Claustre del Convent del Carme

Dimarts 13
Baires Bozzà  

La companyia d’origen 
argentí, radicada a 
Montblanc, presenta un 
espectacle circense de 
carrer en què es fusio-
nen disciplines de circ, 
tango, teatre i humor. 
Dos personatges situats 
en una mateixa línia de 
temps però en diferents 
circumstàncies, co-
mençaran a interactuar 
a poc a poc des de la 
timidesa, el coqueteig 
i la complicitat amb el 
públic. Passaran per 
diferents estadis de joc, 
la diversió, la passió, la 
desil·lusió i l’amor.

Dimecres 14
cia. anna 
confetti  

Tres personatges, que 
ens resultaran molt 
familiars i una cadira 
gegant surten  
a prendre la fresca,  
generant diferents 
situacions entre  
quotidianes i  
surrealistes que  
portades a l’extrem 
esdevenen còmiques. 
Tres personatges  
i el seu particular  
univers.

Dijous 15
Kerol

WWW.valls.cat

estrena

reserva gratuïta 

d’entrades a 

valls.cat

Un home al límit de 
l’esquizofrènia ens 
convida a viatjar entre 
els plecs del seu cervell. 
Un personatge poca 
solta, ple de tendresa, 
sarcasme i bogeria. 
Ens mostra els efectes 
adversos de viure en els 
nostres temps a través de 
gags absurds i habilitats 
inusuals. Amb un ritme 
frenètic i molt  humor, 
Kerol ens sorprèn amb 
una miscel·lània de  
malabars excèntrics i 
beatbox bufó.


