AGENDA

THE BAND OFERIRÀ 3 CONCERTS AQUEST AGOST A LES
COMARQUES GIRONINES
 El dijous, 30 d’agost, la banda d’oldies protagonitzarà un soparconcert solidari a Mas Carreras (Bordils) i recollirà aliments de
primera necessitat per a famílies necessitades de Girona
El grup musical THE BAND, que versiona en directe èxits del pop-rock de les dècades
dels 70, 80 i 90, torna aquest agost a les comarques gironines, amb una sèrie de tres
concerts que els portaran a les localitats d’Albons (24 d’agost, Restaurant Ca la Nati),
Bordils (30 d’agost, Hotel Mas Carreras) i L’Escala (31 d’agost, Xiringuito Ai Carai).

Com sempre, els directes de THE BAND (www.theband.es) rendeixen tribut a la millor
música de les dècades dels 60, 70, 80 i 90, des de Dire Straits a Beatles i Rolling Stones
passant per Eagles i Pink Floyd.

La posada en escena de THE BAND destaca pel seu dinamisme, per l’excel·lent qualitat
dels músics i vocalistes i per la bona sintonia que estableixen amb el públic. THE BAND
és una banda com les d’abans, amb un directe potent, d’alta qualitat musical i
repertori evocador.

MUSIC FOR FOOD
La data del 30 d’agost serà molt especial, ja que el concert que oferirà THE BAND a
l’Hotel Mas Carreras de Bordils s’emmarca dins el projecte solidari de la banda: MUSIC
FOR FOOD; un projecte que fa servir la música com a vehicle per lluitar contra les
dificultats que pateixen les famílies de l’entorn més proper, principalment, els
problemes d’accés als aliments.

Juntament amb l’HOTEL MAS CARRERAS, THE BAND ha organitzat un sopar-concert
solidari per captar fons que es destinaran a la campanya ”La fam no fa vacances” de la
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE GIRONA. Una part del preu del menú es dedicarà
a la compra d’aliments i altres productes que necessiten les famílies que atén l’entitat
gironina. També hi haurà l’opció de prendre una copa solidària mentre es gaudeix del
concert.

A més, THE BAND animem a tots els assistents al sopar-concert a portar kilos de
menjar solidaris. Malgrat que a l’estiu hi ha carència de tot tipus de productes, la
Fundació Banc dels Aliments prioritza la recollida de conserves de peix, pasta i llet.

Adjuntem cartells dels concerts i menú solidari del dia 30 d’agost.

AGENDA THE BAND
Concert 24 d’agost, 21.30 h
Restaurant Ca la Nati – Carrer Oms, 9 Albons

Concert solidari 30 d’agost, 21.00 h
Hotel Mas Carreras 1846 - Bordils
www.mascarreras1846.com

Concert 31 d’agost, 21.30 h
Xiringuito Ai Carai! – Camí Ample, 56 L’Escala
Per a més informació:
Mónica Palasí
Tel. 646 589 505
info@theband.es - www.theband.es

