, de
que
ual
ns la

(13
mb
nia
de
urà
exonnc i

loc
sep
ino
enó de
que
tica
mapún el

temps O.J.D.:
que vivim,
6777que se'ns ha escapat de
les
mans,
on allò instanE.G.M.: 58000
tani i allò immediat ho dominen tot,
Tarifa: 283 €
i és la font de tots els mals que vi-

creadora que compta amb un ﬁnal
més que sorprenent. «És tan imprevist que ni la mateixa narradora l'ha pogut endevinar».

moment històric més complex i
important d’aquests dos instruments: la música russa del vuitcents. El repertori del concert
parteix d’una investigació a fons
de la música romàntica russa,
amb cançons originals i transcripcions del gran mestre Timofej
Dokshitser, ﬁns arribar a un repertori modern amb la fusió de la
música clàssica i el jazz, amb
autors com George Gerswhin. El
duet també interpretarà peces de
Puccini, Peskin, Bruch, i Ewazen.
El concerts de Temporada de
Música 2012 tenen lloc a l'Auditori
Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona, a les vuit del vespre.
El preu de l’entrada és de 5 euros
(reduïda, 3 €). Les entrades es
poden comprar anticipadament
a Secretaria de la Casa de Cultura (de dilluns a divendres de 9 a 13
h i de 16 a 19 h) o al mateix auditori 30 minuts abans de l'inici de
cada espectacle.

«Bonart» premia
el Grup Praxis 75,
Isaki Lacuesta i el
festival Ingràvid
GIRONA | DdG

La Fundació Vila Casas de Barcelona i la Fundació Valvi de Girona
seran escenari, aquests dies, de la
presentació de Bonart Actualitat, el
primer diari d’art on line en català;
i del lliurament de la tercera edició
dels premis Bonart. Loop, festival
internacional de videoart de Barcelona (Carles Duran, Llucià Homs
i Emilio Álvarez); Fernando Pinós
i Maria Guira Valencià i Aragó;
David G. Torres, Romà Valles, la
Fundació Valvi, el Grup Praxis 75,
l’Ingràvid, festival de cultura contemporània de Figueres (Rafael
Camps i Esther Pujol) i Isaki Lacuesta, són els guardonats.
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