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El Quartet Mèlt són Ariadna Olivé, Eloi Fort, Magalí Sare i Oriol Quintana (a la
imatge, d'esquerra a dreta).

Divendres 21 d'abril de 2017

Música

"Bestial", amb el Quartet Mèlt

Reserves d'entrades exhaurides.

El Quartet Mèlt és un grup vocal creat el 2012 i format per quatre cantants
procedents de diferents indrets de Catalunya. Amb molta il·lusió emprenen un
projecte conjunt amb l’objectiu de gaudir de la música i transmetre-la a tothom qui
els escolta. Guanyadors, amb el suport majoritari del públic, de la tercera edició del
programa televisiu d’èxit Oh Happy Day de TV3 van sorprendre per la seva gran
qualitat vocal i posada en escena.

El seu repertori és ampli i variat. L’espectacle es basa en els temes més especials
interpretats en el programa de televisió, sense deixar de banda les obres de música
antiga per les que el grup ha apostat des dels seus inicis. Durant el concert també
interpreten cançons catalanes conegudes per tothom i que formen part de l’imaginari
col·lectiu. Tot, amb arranjaments diferents als que estem acostumats a sentir. La
combinació perfecta de virtuosisme i complicitat amb l’espectador.

El Quartet Mèlt són

Eloi Fort

Magalí Sare

Oriol Quintana

Ariadna Olivé

Horari | 20:30

Preu | 12 € (10 € reserves per Internet, menors 25 anys, majors 65 anys, carnet
Xarxa de Biblioteques, socis L’Aula i ETC i Voluntaris per la llengua)

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona

Programa | Temporada de teatre i música hivern-primavera 2017
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