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Cicle Música als Barris

A càrrec de la Banda Simfònica de Reus
Dirigida per Joan Ramon Reverté Reverté, la banda es va crear l'any
2007 amb l'esperit de ser un punt de trobada en el qual alumnes i
exalumnes del conservatori de la ciutat i músics d'altres entitats
i poblacions veïnes mostressin la seva destresa amb els diferents
instruments de la banda. El seu repertori és molt divers i en aquesta
ocasió oferiran bandes sonores de pel·lícules. Aquests seran els seus
primers concerts després d'assolir el tercer lloc en la seva categoria
en el concurs mundial WMC 2017 realitzat a terres holandeses
(Kerkrade) el passat mes de juliol.

15 de setembre a les 20.00 h
Mas Vilanova – Carrer de l'Àliga de Reus
16 de setembre a les 19.00 h
Horts d'en Simó – Plaça de la Sardana
22 de setembre a les 20.00 h
Barri Fortuny – Plaça de Gabriel Ferrater

Cicle Lectura a les Places
Coordinat per les Biblioteques Municipals de Reus, és una continuació del projecte Contes a les Places promogut per les biblioteques
municipals, política lingüística i el Consell d'Infants.
De les 10 del matí a les 8 del vespre, amb diferents tipus
d'activitats per a gent de totes les edats.

19 de setembre
Horts de Miró – Plaça de l'Abat Oliba
17 d'octubre
Barri Gaudí – Plaça del Centre Cívic
21 de novembre
Mas Pellicer – Carrer de Mas Pellicer

I també:
2a Festa de les Flors · Flors, Masos i Cultura
3 de setembre, de 10.30 a 20 h
Mas Iglesias
Organitzat per les associacions de veïns de les Parcel·les Cases,
del Mas Iglesias i Amics del Barri Fortuny

Rumba Reus · I Festival de Rumba Catalana
16 de setembre, a partir de les 19.30 h
Parc del Mas Iglesias · Entrada gratuïta
Amb les actuacions dels grups Arrel de Gràcia, Miliu
Calabuch (nebot d’en Peret) i Ai ai ai, presentat per Moncho.

