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Dijous, 23 de febrer, a les 19.30 h

JOHNNY 'BIG STONE' &
THE BLUES WORKERS

Trio de blues en la seva màxima expressió. 
Combinen temes de west coast, jump i 
blues o blues tradicional. En aquesta 
ocasió ens presenten el seu nou treball 
'Juke Joint Session vol. 1'.  Un disc 
enregistrat al seu particular junk joint room, 
per aconseguir capturar el feeling del 
moment. Johnny "Big Stone":guitarra i veu.                 
Little Jordi: contrabaix i armònica Reginald 
Vilardell: bateria. 
www.bigstoneworkers.com

Dijous, 2 de febrer, a les 19.30 h

EL SHOW DE LAS GLORIAS

El Time Out diu d’elles: “Bomberes de dia i 
cabareteres de nit, deixen anar tot el que 
els passa pel cap, sense cap tipus de filtre: 
el món dels actors, el panorama teatral 
català, les tesis doctorals, Miguel de 
Cervantes o, fins i tot, els mateixos 
espectadors i aquesta nova moda de fer 
cursos per ser un públic ‘actiu’. Tot això i 
més serà objecte d'anàlisi per part 
d'aquestes dues vedets vingudes, tret que 
no saben cantar, ni saben ballar i menys 
actuar. Però això sí, a criticar no les guanya 
ningú!”
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LES BALES DEL MEU
AMOR. FINA LA INA
Dijous, 9 de febrer, a les 19.30 h

Fina La Ina és un cicló escènic que no 
deixa ningú indiferent. En la seva 
interpretació de les coples clàssiques 
introdueix un ingredient teatral que fa de 
cada cançó tot un espectacle. Ens 
delectarà amb un repertori de copla 
clàssica. Interpretada en clau d'humor, 
irreverent, visceral i esquinçadorament 
passional... Qui l'ha vist en directe 
assegura que la seva energia i el seu ball 
no et deixarà indiferent.

Per sisè any consecutiu torna el cicle ‘Llums  de Bohèmia’ per fer-te gaudir dels vespres 
freds d’hivern d’una forma ben diferent. Gaudeix del millor cabaret, de la copla i de la 
bona música i deixa’t transportar a altres èpoques i mons.
Activitat gratuïta. Aforament limitat. Inscripció prèvia trucant al 932 562 720 o 
presencialment al Centre Cívic. 

facebook.com/ccsarria

Dijous, 16 de febrer, a les 19.30 h

FELISA MEMUERO
& THE DESEOS

Felisa Memuero, és un personatge 
entranyable, irreverent, ingenu, absurd i 
intel·ligent. A través de l'humor, de la ironia, 
del ridícul, ella és un mirall on el públic es 
pot veure, doncs exposa la dualitat i les 
contradiccions que acompanyen a l'ésser 
humà, i qüestiona constantment la realitat 
consensuada. Comissària i crítica d'art, 
cantant, poeta, actriu, acròbata, malabaris-
ta, maga,... En el seu espectacle ens 
mostra l'imaginari del seu personatge; i les 
seves habilitats i recursos, sempre des de 
la seva visió peculiar del món.
A càrrec de OhFélix


