L'Aula de Música i Teatre Musical (escola Associada a la UNESCO) inaugura
aquest febrer el segon cicle de Contrapunt poètic. La poesia és el so amb
paraules, el ritme en la mètrica i el sentiment estètic de l'anima. Contrapunt
poètic vol ser l'espai dins de l’imaginari col·lectiu on la poesia, la música, la dansa
i la pintura conflueixin, tot recordant moments d’explosió creativa com els de Dau
al Set o els del Hot Club en els Salons de Jazz en la postguerra, a la Barcelona
dels anys 50. En aquest camí ens acompanyaran poetes, escriptors, rapsodes,
músics, escultors, pintors i ballarins cada primer dijous de mes per compartir la
creativitat del segle XXI en un espai emblemàtic, de la mà de Marta Pérez i Sierra
coordinadora del cicle.

Contrapunt poètic
Tots els primer dijous de mes a les 19:00 h:

Inauguració:
* 5 de febrer
Acció poeticoplàstica
Poetes de Gregal: Josep Ballesteros i Jordi Serra i Garrido
Artistes plàstics: Valentí Lozano (pintor) i Joaquin Hernández (escultor)
Amb el compositor i guitarrista Genís Lleopart.
* 5 de març
Dins els actes en commemoració de la Dona Treballadora (8 de març) i com a
“pròleg” de la Setmana de la Poesia de Sant Feliu de Llobregat.
Recital poètic musical.
Vicenç Llorca i Eduard Miró i Saladrigas
Amb la cantant Clàudia Stacatto, professora de l’Aula, i els seus alumnes
Eduard Nuñez i Júlia del Pino.
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* 23 de març a les 20h
Dins els actes de la Setmana de la poesia de Sant Feliu de Llobregat.
Labia espectacle poètic
Amb la veu de Jaume Muñoz i la guitarra de Marcel Bagés.

* 9 d’abril (2 d’abril dijous sant)
Presentació de l’antologia de poetes mallorquines.
Amb Maria Antònia Massanet, Roser Amills i Marta Bertran.
Amb l’actuació musical de Joves Compositors de l’Aula.

* 7 de maig
Recital poètic musical.
Teresa Costa-Gramunt, David Madueño i Jordi Pàmias
acompanyats de músics de l’Aula de Música

* 4 de juny
Escriptors de Sant Feliu: Víctor Panicello, Maite Carranza i Agustí Vilar
Amb el grup Els Navegants. Una original proposta de rock, psicodèlia, música
progressiva i poesia.

* 2 de juliol
Sessió infantil al matí:
Laura Bernís i Josep Partegàs
Amb el músic Marcel·lí Canal Besora i la nena Mar Canal
Sessió de tarda:
Fora de text
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* 1 d’octubre
Premi Martí Dot: Aina Torres i Míriam Cano
Amb el músic Marcel·lí Canals

* 5 de novembre
Dins els actes dedicats al Dia Internacional contra la Violència de Gènere (25 de
novembre)
Marta Pessarrodona i Àngels Gregori

* 3 de desembre
Clausura del cicle amb els poetes Josep-Ramon Bach, Ricard Mirabete i Víctor
Obiols.
I la banda Matakàs formada per músics de Sant Feliu.

Aula de Música i Teatre Musical
c/ Laureà Miró, 41 – Sant Feliu de Llobregat

Amb el suport de

http://www.aulademusicaiteatre.com
www.martaperezsierra.com
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