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El Festival Vincles porta música d'autor amb segell santcugatenc a la ciutat
El Festival Vincles arriba dijous de la setmana que ve a Sant
Cugat. Aquesta nova aposta musical uneix grans noms de la
música d'autor de l'escena catalana amb músics emergents
amb segell santcugatenc. El Celler Modernista acollirà
aquesta proposta, que s'allargarà fins el 16 de setembre, amb
els concerts de Sara Pi amb Carmen Pendones, Gemma
Humet amb Alba Llibre, Joan Miquel Oliver amb Pantaleó i
Sanjosex amb Solà & Estella.

El concert de Sara Pi i Carmen Pendones donarà el tret de sortida al festival. Joan Miquel Oliver i Pantaleó
protagonitzaran el segon concert que serà divendres de la setmana que ve.
Ja l'altra setmana, el dijous, es podran escoltar les veus de Gemma Humet i Alba Llibre a l'escenari del Celler
Modernista. Divendres 16 de setembre tancarà el festival la música de Sanjosex i Solà & Estella.
Els artistes locals Carmen Pendones, David Curto (Pantaleó) i Albert Solà van explicar durant la presentació
del cicle a Cugat.cat què suposa la seva participació en aquesta proposta.
Músics: Em va fer molta il·lusió. / Ens encanta veure que el poble que va donar nom al grup té ganes
d'acollir-nos. / Posar sobre el mateix escenari propostes de casa amb propostes més establertes ho fa
doblement interessant.
Tots els concerts començaran a les 10 de la nit. Les entrades tenen un cost de 15 euros i es poden comprar de
forma anticipada a la XCCP i a l'Oficina de Turisme o una hora abans del concert al mateix equipament.
El Festival Vincles posarà el punt i final al cicle Sant Cugat al Descobert que ha posat al descobert oferta
cultural amb música, teatre, cinema, itineraris i arts visuals a l'aire lliure.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/122060.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 19/01/2022

