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El Festival Porta Ferrada supera les 22.000 entrades venudes

Director, Thursday 05 July 2018 - 16:40:37

El festival estiuenc de Sant Feliu de Guíxols escalfa motors per rebre aquest dijous el Singlot, la cita humorística
dirigida per Andreu Buenafuente

El Festival de Porta Ferrada enceta la seva 56ª edició amb més de 22.000 entrades venudes mentre escalfa motors pel Singlot,
la cita amb l humor i la comèdia a Sant Feliu de Guíxols que, a partir d aquest dijous i fins dissabte, comptarà amb
trobades professionals i estrenes d espectacles inèdits.

A hores d ara, el certamen ja suma tres sold-out , els de Jack Johnson, Txarango i Pablo Alborán, i està a punt
d exhaurir les entrades per 'Hem de Parlar', Serrat, Malikian i Estopa.

Precisament serà Hem de parlar , protagonitzat per Andreu Buenafuente, Berto Romero, Silvia Abril i Raúl Cimas,
l espectacle que servirà com a cloenda de la quarta edició d aquesta cita còmica.

Aquesta serà una nit particularment especial ja que, en acabar l espectacle, el Village acollirà el concert solidari de
PorFinViernes, organitzat pel Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, que destinarà els beneficis de la recaptació a Proactiva Open
Arms. Les entrades solidàries es poden aconseguir al mateix Club Nàutic per només 15 ¬.

Us recordem que, durant aquesta 56a edició, per l escenari de l Espai Port passaran artistes de la talla de Jack Johnson,
Adrià Puntí, Maceo Parker, Ruben Blades amb Roberto Delgado Salsa Big Band, Caetano Veloso acompanyat dels seus fills
Moreno, Zeca i Tom, Txarango, Serrat, Pablo Alborán, Diego el Cigala, James Rhodes, Ara Malikian, Rozalén + El Kanka -en un
programa doble-, Ismael Serrano, Celtas Cortos + Mägo de Oz -en una altra nit de doble cartell-, Sara Baras i la segona edició de
l Electronic Sunset que compta amb, entre d altres, els DJ Luciano i Chelina-.

El Guíxols Arena serà l encarregat d allotjar les actuacions Estopa, Ricky Martin i l especial Jazz & Food. Aquesta
darrera jornada, d entrada lliure i oberta a tot el públic, servirà per homenatjar el 50 aniversari del Festival de Jazz de Barcelona
i comptarà amb les actuacions de The Original Blues Brothers Band, Ray Cuza & Sonora Sazonando i Bokanté, envoltats
d una oferta gastronòmica de luxe.

Juntament amb aquests escenaris de gran format, el Teatre Auditori Municipal serà la seu del magnífic cicle d acústics per on
passaran Roger Mas + Mazoni + Sanjosex + Miquel Abras, Gerard Quintana i una part del cicle de clàssica, Xavi Lloses & Quartet
Brossa, Andrei Gavrilov, Ferran Cullel i la representació teatral de FEDRA, interpretada per Lolita Flores, Tina Sáinz, Juan
Fernández, Críspulo Cabezas i Eneko Sagardoy. En paral·lel, l escenari del Monestir acollirà els concerts de Tina Gorina &
Laura Vila i el Cor de Sant Petersburg.

Per últim, el millor ambient abans dels espectacles el trobareu a l Espai Village, on gastronomia, música i copes es reuneixen
en un entorn únic a prop del mar. Com a novetat, enguany l esplèndida restauració d aquestes vetllades anirà a càrrec
del grup NOMO.
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Viu l estiu a Sant Feliu!!!

