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El «Carrer Major» de LANOVA Ràdio
i les emissores de «La Xarxa», de
nou des de Reus pel Trapezi
Aquesta tarda de divendres, en directe de 4 a 7

L'equip del programa serà en directe a la plaça de Prim de Reus | LANOVA Ràdio de Reus

LANOVA Ràdio de Reus i les ràdios de La Xarxa al Camp de Tarragona que produeixen el
magazín diari Carrer Major oferiran, aquest divendres 13 de maig, de 4 a 7 de la tarda, el
programa en directe des de la plaça de Prim de Reus, amb motiu de la celebració de la 26a edició
del Trapezi, com ja ha fet en anys anteriors.
Al llarg d'aquestes tres hores el Carrer Major explicarà tots els detalls de la Fira del Circ de
Catalunya amb el regidor de Cultura de Reus, Daniel Recasens; el director artístic del Trapezi,
Leandre Mendoza; i amb membres d'algunes de les companyies que hi participen.
El programa comptarà també amb entrevistes a Marc Ferran, director dels Museus de Reus, arran
de la celebració de la Nit dels Museus d'aquest cap de setmana; i amb Mònika Escuer i Jaume
Blanch El Toubab, autors dels contes La llamborda fugissera àlies ?fotuda' i El petit Toubab viatja
al país de la Teranga, respectivament.
L'espai es completarà amb les propostes musicals de la cantant Paula Fitzz i del grup El Son de la
Chama. El Carrer Major s'emet cada tarda de dilluns a divendres, de 4 a 7, a LANOVA Ràdio de
Reus, Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ona La Torre, Ràdio Montblanc, Ràdio la Selva,
Ràdio l'Hospitalet de l'Infant i BxC Ràdio, amb la col·laboració de La Xarxa.
LANOVA Ràdio de Reus es pot escoltar en directe aquí.
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