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ART

Vila Casas portarà a l’Empordà mostres
d’Esclusa, Bernad, Marquès i Vaccaro
GIRONA | DdG

La Fundació Vila Casas portarà aquest proper 2016 a l'Empordà exposicions de Manel Esclusa, Antoni Bernad, Antoni Marquès i Vaccaro, amb l’objectiu de continuar fent difusió de la fotograﬁa i l’escultura. Aquestes exposicions oscil·len entre el retrat urbà, la fascinació per
la psicologia del subjecte retratat i l'exploració dels límits i els ritmes del
joc volumètric. Vaccaro i Marquès exposaran a Can Màrio de Palafrugell del 23 de gener al 22 de maig, i Esclusa i Bernad ho faran al Palau
Solterra de Torroella de Montgrí del 30 de gener al 22 de maig.
MÚSICA

La Capella Polifònica de Girona ofereix
un concert de Nadal a la Casa de Cultura
GIRONA | DdG

La Capella Polifònica de Girona, entitat fundada pel mestre Josep Viader l’any 1956, oferirà avui (20 h) un concert de Nadal a la Casa de Cultura de Girona. El programa inclou les nadales Entre le boeuf et l’Âne gris,
El tunc que tan tunc, Els àngels de la glòria, Esta nit és nit de vetlla o El
cant dels ocells. La cantada també inclourà Beautiful river (Robert Lowry), Obrir-se (Joan Asin), Credo, de la missa en Mib (D.950) de Franz Schubert, An der Dchönen blauen Donau (op. 314) de Johann Strauss, i, entre altres, peces tradicionals com El pardal, amb direcció de Joan Asin.

