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Ja ha començat el Fem Ateneu
Arenys de Mar acull un concert cada divendres fins al 8 de juny

Per l’Ateneu Arenyenc hi passaran formacions com  La iaia (10 de febrer), Esperit! (24 de febrer)

Ferran Palau (30 de març), Maria Coma (13 d’abril) i Ix! (11 de maig). Avui divendres 3 febrer hi

actuarà Bedroom, a partir de les 23 h.

Fa setmanes que la música en directe es viu a l'Ateneu d'Arenys: divendres passat (27 de gener) hi van

actuar Chill and Seduce i Poet in Process, i continuen els concerts setmanals, programats cada

divendres fins al dia 8 de juny (exceptuant el dia 1 d’aquell mateix mes, en què no n’hi haurà).

Així, el públic que assisteixi al cicle Fem Ateneu podrà escoltar música en directe d'estils ben diferents:

des de la cantautora Maria Coma presentant el seu segon disc titulat Magnòlia (Amniòtic, 2011) fins al

pop-folk de La iaia de Les ratlles del banyador (Música Global, 2011) o el folk progressiu i low-fi del

camaleònic Mau Boada, que ha engegat un projecte en solitari titulat Esperit! amb el disc Endavant

continu (BankRobber, 2011). També actuaran al Fem Ateneu Ix!, Cris Juanico i Ferran Palau, tots tres

amb novetats discogràfiques a punt de sortir al mercat.

Més música!

El cartell complet des d'avui i fins al juny inclou: Bedroom (3 de febrer), La iaia (10 de febrer),

Seward (17 de febrer), Esperit! (24 de febrer), Sergi Felipe (2 de març), Maria Rodés (9 de març),

Abús (16 de març), Ivette Nadal (23 de març), Ferran Palau (30 de març), Il Xef Malatesta (6

d’abril), Maria Coma (13 d’abril), Gnaposs (27 d’abril), Joan Colomo (4 de maig), Ix! (11 de maig),

Cris Juanico (18 de maig), The Seihos (25 de maig) i Marc Ayza Trio (8 de juny). El dia 20 d’abril hi

haurà una vetllada diferent, amb música i poesia.
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