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Altafulla

gaudirà

aquest

diumenge amb la XXIV Nit de
piano i poemes
27 agost 2022
Arriba a Altafulla un dels esdeveniments més esperats de l’any
i de major participació per part del públic, la Nit de piano i
poesia que aplega a la plaça de l’Església a poetes, rapsodes,
cantautors i músics. L’esdeveniment, creat al seu dia pel
gestor cultural i professor Fonxo Blanc, arriba a la 24ena
edició amb una cita plena d’art. L’edició d’enguany comptarà
amb les poetesses Joana Badia, Jessi Neuquelman, Xusa Ortega i
Anna Tomàs, i els poetes Sergio Belmonte, Jaume Calatayud,
Joan Carnicer, Óscar Ramírez Dolcet, Manuel Rivera i el mateix
Fonxo Blanch. L’acte començarà a les 22.00h i l’entrada és
gratuïta.

Pel que fa a la música, el cantautor altafullenc Agustí Martí
oferirà algunes peces de collita pròpia -entre elles dues
creacions que ha fet en italià- mentre que la vilafranquina
Maria Figa estarà al piano per acompanyar els poemes. La Nit
de piano i poemes d’Altafulla ret un homenatge enguany a
l’altafullenc Josep Mª Bellido.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
Som-hi

Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
Email
Subscriure'm

Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís

legal.

Segueix-nos
No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
socials
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

