CONVOCATÒRIA PREMSA

L’Escola de Música de Besalú canta a les vaques de
La Fageda
La Fageda presenta el nou videoclip de la cançó amb les vaques de
La Fageda al Palau de la Música Catalana, aquest any amb la
participació de “Pla B” un grup de Combo de l’Escola de Música de
Besalú, que actuarà en directe per a l’ocasió.
Santa Pau, 11 de juliol 2016. En la seva quarta edició, La Fageda inicia la temporada
d’estiu i de gelats amb un acte al Palau de la Música de Barcelona. Enguany es
presenta el vídeo enregistrat a la granja de La Fageda amb els quatre components de
“Pla B”, el grup de Combo de l’Escola de Música de Besalú que ha participat amb un
tema de pròpia creació. Seguidament el grup farà una actuació en directe. L’acte,
presentat per un directiu de La Fageda, es clourà a la mateixa sala Orfeó Català del
Palau amb una demostració de receptes de gelats de La Fageda i maridatges amb
melmelada de la mateixa marca, a càrrec de Neus Rabionet, responsable de cuina a La
Fageda, que ha treballat en diversos restaurants estrella Michelin.
En acabar l’acte, s’oferirà als assistents un tast de gelats de La Fageda.
Dia: dijous 14 de juliol de 2016
Hora: 17:45h (l’acte comença a les 18h)
Lloc: Palau de la Música Catalana (C. Palau de la Música, 4-6)
Tel. contacte: Marc Alegre (637 27 87 27)
Vídeo teaser
Vídeo
Fotos del grup “Pla B” a La Fageda i amb les vaques
La Fageda és una entitat sense ànim de lucre amb prop de 300 persones, 60% de les quals presenten
malaltia mental o discapacitat intel·lectual, que fabriquen iogurts, postres làctiques, melmelades i gelats
o presten serveis de jardineria. També hi ha usuaris del Taller de teràpia ocupacional i de llarsresidència.
L’Escola de Música de Besalú, amb seu a la coneguda vil·la medieval i amb 28 anys d’història, potencia la
barreja d'estils (tradicional, modern i clàssic) i la creació de cançons. A banda de cant i llenguatge
musical, s’imparteixen classes d’una desena d’instruments.

