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L'Ermita de la Mare de Déu de la
Roca, escenari d'un cicle estiuenc
de concerts
"Sons de Nit" arrenca el 10 de juliol amb Lluís Capdevila

Una panoràmica de l'Ermita | Mont-roig/ Miami Platja Turisme

El cicle Sons de Nit, organitzat pel departament de Cultura de l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp, tornarà a portar la música en directe les tardes i nits d'estiu a l'Ermita de la Mare de
Déu de la Roca.
Obrirà el cicle, el pròxim dissabte 10 de juliol, el pianista Lluís Capdevila, que instal·larà un piano
de cua al bell mig de la plaça de l'Ermita per interpretar el seu disc Ètim. El següent concert del
cicle tindrà lloc el dissabte, 21 d'agost, quan el grup Medea, oferirà temes de blues, jazz i soul, a
través d'un recorregut musical que anirà d'Etta James fins a Amy Winehouse.
A l'Ermita també hi haurà els Petits Sons de nit, la versió infantil d'aquesta proposta cultural. El
diumenge, 11 de juliol, la companyia Jomeloguisojomelocomo interpretarà l'espectacle familiar La
volta al món en uns quants contes. I finalment, el dia 22 d'agost s'oferirà l'espectacle El
Confinament de la Laura de Jordi Carré, un espectacle multidisciplinari on amb el teatre, la
dansa i la música en directe, el Jordi i la seva filla, explicaran el confinament des de l'òptica de les
arts escèniques, amb la música com a principal protagonista.
L'horari dels Sons de Nit és a les 10 de la nit i els Petits Sons de Nit a dos quarts de 8 del vespre.
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Reserva d'entrades
Per assistir com a públic als espectacles caldrà reservar anticipadament les entrades, que seran
gratuïtes, a través del correu electrònic del departament de Cultura a cultura@mont-roig.cat
(indicant noms i cognoms i telèfon de totes les persones assistents) o bé presencialment a la
Casa de Cultura de Mont-roig i al Polivalent de Miami Platja, de dilluns a divendres, de 9 del matí
a 1 del migdia.
Per altra banda, s'oferirà servei de bus gratuït per a totes aquelles persones del municipi que hi
vulguin assistir als concerts dels dissabtes a la nit. Els autobusos sortiran una hora abans de
cada espectacle del Centre Polivalent de Miami Platja i faran parada al davant de l'església
Santa Maria Magdalena, al punt de Turisme de Costa Zèfir i al davant del CAP de Mont-roig
(mitja hora abans).
Un cop finalitzats els concerts faran el trajecte invers. En fer la reserva d'entrades caldrà indicar
que es farà ús del servei d'autobús.
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Cartell del cicle Foto: Cedida
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