COMUNICAT

Primer assaig del gran concert benèfic
Mamapop “Hollywood”
Amb Carmen Porcar i Antonio Gilabert, juntament amb tota la banda de músics
que participaran a l’espectacle
El concert estarà dedicat a l’economista lleidatà Juli Vilagrasa i al periodista
Carles Capdevila i farà un repàs per les cançons més emblemàtiques de
Hollywood
Lleida, 12 de novembre de 2017
El compte enrere pel gran concert i espectacle musical benèfic Mamapop
2017 ja s’ha iniciat i aquest diumenge els cantants Carmen Porcar i Antonio
Gilabert, juntament amb la banda de músics, han fet el primer assaig general a
l’escola de música L’Intèrpret.
Durant tot el matí han assajat els temes més emblemàtics de Hollywood que es
podran sentir i ballar el pròxim dissabte, 25 de novembre en dos passis, un a les
19 hores i un altre a les 22 hores, a l’Auditori Enric Granados de Lleida.
La setmana passada el grup de ballarins del concert també van començar a
Barcelona els assajos de les coreografies del gran espectacle amb el coreògraf
i ballarí Víctor Rodrigo.
Aquest any, el Mamapop està dedicat a dos dels ambaixadors que han perdut
la vida els darrers mesos a causa d’un càncer: l’economista i empresari lleidatà
Juli Vilagrasa i el periodista Carles Capdevila.

La quarta edició del Mamapop manté el mateix esperit solidari des que es va
crear: recaptar fons per a la investigació de la variant HER2 del càncer de
mama, que es detecta en un 20% dels casos en què es diagnostica la malaltia.
Compra d’entrades
Les persones que vulguin adquirir entrades encara ho poden fer a l’Escola
L’Intèrpret, a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), a Adima, a la
Botiga Goumar o a través de www.mamapop.cat.
Al marge de la contribució que fan els assistents, tothom que ho vulgui també
pot

fer

donacions

al

web: www.mamapop.cat.

projecte

a

través

de

la

fila

Zero,

a

la

