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Cinc plans d'oci per al cap de
setmana de Sant Jordi
A més de roses i llibres, a l'agenda també hi tenim música

Macaya & desconcert, un dels actes per celebrar els 40 anys de Ràdio Music Club i LANOVA | Cedida

Hem deixat enrere la Setmana Santa, però aquests dies seguim de festa perquè celebrem la
Diada de Sant Jordi. Temps de roses, de llibres, de passejar, de triar i remenar, de deixar-se
dur per l'ambient tan especial que es crea al voltant d'aquesta jornada. Des de Reusdigital.cat,
com sempre, ens hi sumem tot proposant-vos fins a cinc propostes d'oci i lleure per al vostre
temps lliure. Som-hi!
Àngel Òdena, al Fortuny
Comencem amb una recomanació per al vespre de la vigília de Sant Jordi, al Teatre Fortuny, amb
Àngel Òdena com a protagonista. Acompanyat al piano per Miquel Ortega, pujarà a l'escenari de
l'espai reusenc gràcies a l'Associació de concerts de Reus.
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La cita és a dos quarts de 9.
Sant Jordi a Reus
Amb el Mercadal com a epicentre a la nostra ciutat, Sant Jordi torna enguany tot recuperant
(gairebé tota) la normalitat prepandèmica.
Consulteu el programa previst:

Migdia de música i poesia a la plaça del Víctor

En plena jornada de Sant Jordi, dissabte al migdia, s'ha organitzat migdia de música i poesia a la
plaça del Víctor de Reus.
L'acte inclourà la lectura de poesies d'Antoni Nomen, i la música en directe de Paula Fitzz.
"Una altra història de Sant Jordi", a la sala Santa Llúcia
Uns rondallaires arribats de l'època Medieval decideixen establir-se i explicar les seves històries
des d'una vella floristeria que han arrendat.
La Griselda i el Rufus s'afanyen a canviar-ho tot perquè ara sigui una llibreria d'on explicaran tots
aquells contes que han après pel llarg camí recorregut. Mentre endrecen, entre les trencades
torretes, el Rufus troba un llibre encadenat per no ser llegit per ningú. Al capsal del llibre hi posa
Una altra història de Sant Jordi. Per què l'han encadenat? No volen que sigui llegit? Si voleu
respostes, teniu una cita diumenge a la tarda, a la sala Santa Llúcia de Reus, a partir de les 7.
Macaya & desconcert, a l'Orfeó
Pels 40 anys de Ràdio Music Club (ara LANOVA Ràdio de Reus), el Bravium Teatre i l'Orfeó
Reusenc acullen en concert Macaya & desconcert, el diumenge 24 d'abril a les 7 de la tarda.
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