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Fa dies que Gregori està rumiant quina és la proposta més atractiva per fer aquest cap d'any a les Terres de l'Ebre. ... Ara bé, del
que Gregori no dubta és que una bona nit de cap d'any ha de tenir ... Macro Festival musical.. Això planteja el festival Biocap
amb una proposta musical socialment responsable pel Cap d'Any. biocap. Imatge promocional del festival .... La nit de Cap
d'Any estarà plena de propostes per sortir de festa. ... proposta Estic bevent estels, per 590 euros), també ofereixen plans de luxe
per ... i actrius de les obres de teatre o musicals que programen també el dia 31.. La proposta inclou una peça musical creada per
a l'ocasió, i recull el ... i interpretat per la soprano Begoña Alberdi i el Cor de Cap d'Any, serà .... Cap d'any | 'Un cap d'any a
l'infern' és la proposta del Grup del Teatre Principal per acabar l'any al teatre. No hi faltaran el cotilló, els números musicals,
l'humor .... “Un Cap d'Any a l'Infern” serà la nova proposta del Grup del Teatre Principal, ... amb campanades, cotilló i farcit de
números musicals, humor i cabaret ... Es tracta del concert revetlla de versions, que tindrà lloc per segon any .... Imatge del
cartell de la Festa de Cap d'Any ... del món amb la seva feina de productor musical per a segells de l'electrònica tan importants
com .... “Un Cap d'Any a l'Infern” serà la nova proposta del Grup del Teatre ... especial amb campanades, cotilló i farcit de
números musicals, humor i cabaret ... Cap d'Any, Valls segueix apostant enguany per les noves propostes per .... Us oferim 10
propostes per acomiadar-se del 2019: Festivern, BioCap, festa de ... una mena d'assaig general de les campanades, amb animació
musical i jocs. ... Per què mengem dotze grans de raïm per Cap d'Any?. Per fer-ho, el programa ha convidat a passar el Cap
d'Any 8 parelles clau ... "Play al 20" és la proposta de TV3 per després de les campanades. eguint ... Tot això, acompanyat per
les actuacions musicals que s'han pogut .... ... Principal de Valls ultima el cabaret musical de la nit de Cap d'Any. ... realitat
aquesta proposta, existent al grup des de ja feia anys, per dur a .... És com ha definit el bar musical Els Pagesos la seva proposta
per Cap d'Any. La música la posaran els DJ Xatu i Subemelpitch, a partir de les .... LA NOSTRA PROPOSTA DE CAP
D'ANY! ... Musician/Band ... NOVA PROGRAMACIO DE CONCERTS A LA NOSTRE CAVAURPI PER AQUESTA
TARDOR'19.. Organitzat per: Teatret del Serrallo i Associació de Veïns del Serrallo ... Festa de Cap d'Any, sopar i ball amb el
grup musical “Remember Music Show”.. ... al cicle La Cançó en escena al TNC (Teatre Nacional de Catalunya), amb una
proposta de luxe. ... També aquell mateix any, per commemorar els quinze anys ... trajectòria musical, del qual sobresurt la seva
relació amb Miquel Martí i Pol. Cap a fi d'any, el 26 de novembre, Amnistia Internacional va promoure un concert .... Nou
festes de Cap d'Any per a diferents edats, gustos i butxaques ... és la proposta de la discoteca Teatre per la Nit de Cap d'Any. ...
El bar musical del mercat nou celebrarà amb una festa l'arribada del nou any 2017.. Per segon any consecutiu, El Celler acollirà
una festa de Cap d'Any per donar la ... Es tracta d'una proposta amb l'objectiu d'oferir als rubinencs i ... entre els quals
destacaran els temes musicals més populars d'aquest 2019.. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA DE ... Amb motiu de la programació de la Revetla de Cap d'Any 2018, es fa necessari ...
proposta altres actuacions musicals, ball, djs, música ambient, etc.. I una proposta especial per al sopar de Cap d'Any que inclou
entrants, plats principals, postres, cafès, begudes, raïm, copa de cava i cotilló.

Un grapat d'idees per donar la benvinguda al 2019 d'una manera especial. ... Es dormirà al refugi de la Renclusa i, la nit de Cap
d'Any, es gaudirà d'un sopar especial en què es ... El concert està inspirat en la tradicional cita musical que cada any se celebra a
Viena i ... T'ha agradat aquesta proposta?
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