nota de premsa

Marea verda amb les corals Ol’Green i Singfònics, el proper
dissabte 29 de novembre a les 21h al Centre Cultural Terrassa
L’equipament terrassenc segueix apostant pels concerts en directe amb l’actuació de
les corals Ol’Green i Singfònics, participants de la primera edició del programa de
TV3 Oh Happy Day!
Dues de les corals més televisives de Catalunya envaïran de verd l’escenari del Centre
Cultural en un concert que comptarà amb un repertori de versions de grans èxits
internacionals, acompanyades de coreografies de creació pròpia i amb grans dosis
d’humor i de bon rotllo. Les dues formacions també interpretaran altres temes
coneguts que ja s’han pogut sentir en les seves respectives gires arreu de Catalunya.
Fruit de la bona sintonia que hi ha entre ells i dels assajos comuns que han fet
aquestes darreres setmanes, els Ol’Green i Singfònics ja han avançat que cantaran
junts dalt de l’escenari dos temes ‘sorpresa’ que van tenir molt èxit en el seu pas pel
programa.

Aquest és el darrer concert de directes del Centre Cultural Terrassa de la Temporada
de Tardor. El passat 4 d’octubre van actuar els altre grups corals Deudeveu i
Tons&Sons, el 24 d’octubre la banda de pop-rock indie Love of Lesbian, Rosana va
portar 8 Lunas el 22 de novembre, i el grup manresà Gossos actua el proper divendres.

Ol’Green
‘Producte barceloní a base de música i bon humor’ així es defineix aquest grup format
l’any 2009 per una quinzena de joves que van quedar finalistes de la primera edició del
concurs televisiu de TV3. La formació compta amb la direcció musical de Michèle
Alderete i el seu repertori inclou grans clàssics de l’Edith Piaf o The Beatles, però
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també tenen temes disco dels 70-80 i altres més actuals de Lady Gaga i Shakira. El 15
d’octubre van treure el seu primer disc A la verda!
Els Ol’Green han estat nominats com a Artista Revelació 2014 en els premis ARC
(Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya).

Singfònics
La coral terrassenca Singfònics va debutar el maig del 2011 en un primer concert d’una
gira que els ha portat a actuar en diversos escenaris de Catalunya, des de Girona fins a
Balaguer, passant per Barcelona. La formació aglutina 40 veus i 4 instrumentistes sota
la direcció musical d’Olympia Villalba. Versionen grans èxits comercials dels últims anys
com són temes de Michael Jackson o de Bon Jovi.
Després del seu pas pel concurs de TV3, els Singfònics segueixen fent créixer un
espectacle visual potent que incorpora coreografies i arranjaments musicals propis.

Disponibilitat d’entrevistar als artistes

Més informació:
www.olgreen.es/ca
www.singfonics.com
-----------------------Les dades
Ol’Green + Singfònics
Dia i hora: dissabte 29 de novembre 21h
Preu: 15€
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 · Terrassa
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/olgreen-singfonics/
Venda localitats: www.fundacioct.cat / 902 180 677
Durada: 120 min
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