Concert del cantautor Raimon, 20 de maig
El cantant i compositor Raimon oferirà dotze recitals al Palau de la Música durant els caps de setmana
del proper mes de maig.
L'any 1962, Raimon va fer la seua primera actuació pública en el lliurament d'uns premis literaris.
Després de més de 50 anys oferint concerts arreu del món, els concerts al Palau significaran el comiat
definitiu del cantant de Xàtiva dels escenaris.
Ens oferirà uns concerts en què interpretarà les cançons més conegudes i d’altres que al llarg dels anys
ha anat component, així com composicions més recents i alguna novetat.
Raimon és un artista que, pel seu compromís social, ha depassat l’àmbit cultural i musical. Les seves
primeres cançons mantenen una vigència que fa que la gent les continuï cantant. Per a aquest cantautor
la cançó és també un vehicle expressiu de la poesia.
La seva amplia trajectòria artística inclou obra discogràfica i literària, però també ha inspirat a altres
cantants i escriptors. Ha estat premiat i lloat per personalitats diverses i al 2011 va ser investit doctor
Honoris Causa per la Universitat d'Alacant.
La secció d’excursionisme organitzem un autocar per anar-hi el dissabte dia 20. Sortirem a mitja tarda
de Lleida i disposareu de temps lliure fins una estona abans del recital, que és a les 22 h, al Palau de la
Música.
Les entrades que tenim reservades són de les zones C i D del segon pis. Atès que el pagament l’hem
de fer amb molta antelació us demanem feu la vostra sol·licitud d’inscripció i un cop confirmada la
vostra reserva, haureu d’ingressar l’import corresponent al vostre seient més el de l'autocar com a
màxim la data indicada més avall.

Si us ve de gust aquesta proposta us podeu inscriure d’acord a les següents indicacions.
Les places són limitades.
Reserva de places: (màxim 4 places per correu o trucada) a partir del 6 de març
Per correu electrònic a excursionisme@ateneulleida.cat (sempre confirmem la reserva).
Per telèfon al 682 621 792 ,de 16 a 18 h.
Pagament:
Un cop us confirmem la plaça, heu d’ingressar màxim fins al 13 de març inclòs al compte de "Caixabank"
ES21 2100 1199 8502 0006 3671, indicant al concepte el nom de qui ha fet la reserva i la ref.
RAIMON.
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