Nota de premsa
El Centre Cultural de Terrassa acull l’estrena a
Catalunya del musical de Mecano La Fuerza del
Destino
El dissabte 29 de setembre s’estrenarà a l’equipament cultural de
Terrassa l’espectacle musical La Fuerza del Destino, un homenatge a la
mítica formació de Mecano, integrat per artistes que han treballat a les
ordres de Nacho Cano.
El Centre Cultural de Terrassa inaugura la seva programació de Directes de la
Temporada Tardor 2012, amb dues funcions del musical La Fuerza del Destino.
Tributo a Mecano. L’espectacle, que combina estils tan diversos com el pop, el
rock, la rumba, la salsa, el jazz i el soul, entusiasmarà, de ben segur, a un
públic ampli i divers.
Mecano
La formació madrilenya és considerada un dels grups més importants i influents
de la història del pop i del rock espanyols. Els seus concerts en directe han
esdevingut, sens dubte, un dels esdeveniments musicals més rellevants del
país.
El grup va estar en actiu entre 1981 i 1992 i, des d’aleshores, ha venut més de
25 milions de discs arreu del món, assolint un èxit sense precedents a països
com Espanya, Mèxic, Colòmbia, França, Itàlia, Veneçuela, Puerto Rico i Xile.
Les seves cançons no han deixat mai de sonar a les emissores de ràdio
nacionals i internacionals, cosa que ha alimentat, entre els seus seguidors més
nostàlgics, el somni del retrobament d’un grup que ha transcendit diverses
generacions.
La Fuerza del Destino
Després de més de cinc anys treballant amb Nacho Cano en els musicals Hoy
no me puedo levantar i A – Un musical de Nacho Cano, els músics, ballarins i
cantants han creat un espectacle a l’alçada dels anteriors. La major part
d’aquests artistes han treballat en musicals com Peter Pan, La bella i la bèstia,
We will rock you o Jesucristo Superstar, cosa que els atorga una gran
experiència als escenaris de tot Espanya.
En el musical de La Fuerza del Destino hi conviuen les composicions musicals
magistrals dels germans Cano amb l’espectacular posada en escena que
compta amb disset artistes a l’escenari i vuit persones a l’equip tècnic.
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L’elenc està integrat per músics, cantants i ballarins, que interpreten més de
vint cançons del mític grup espanyol, amb nous arranjaments musicals més
actuals. Tot això acompanyat per un gran muntatge audiovisual amb
projeccions i càmera en viu.
Temporada de Directes Tardor 2012
Completaran la Temporada Tardor 2012 cinc espectacles més: Mishima que
presentarà el seu nou disc “L’amor feliç” (19 d’octubre); Sílvia Pérez Cruz que
presentarà el disc “11 de novembre” (23 de novembre); MrKEATON (1 de
desembre); Ministrils del Raval (2 de desembre) i The King Gospel Choir,
amb la participació del cor Gospel Vallès (21 de desembre).

Les dades:
Directe: La Fuerza del Destino
Programa: Tributo a Mecano
Data: Dissabte 29 de setembre de 2012
Hora: 18 hores i 21 hores
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara. 340
Preu: 25 €
Més informació i venda d’entrades: www.fundacioct.cat
Telèfon: 902 180 677
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