
 
 

 

 

El Teatre Joventut acull l’espectacle 

Noche Sabinera, de la mà dels músics 

de confiança de Joaquín Sabina 
 

Sala de premsa AQUÍ 

 

 

 El 22 de març a les 19h tindrà lloc l’espectacle Noche Sabinera, a càrrec de 

Pancho Varona i Antonio García de Diego, dos músics habituals de Sabina 

 

 A la segona part, els espectadors seran convidats a pujar a l’escenari per 

cantar algun dels temes més emblemàtics del cantautor 

 

Barcelona, 17 de març de 2015. El proper diumenge 22 de març les cançons de 

Joaquín Sabina tornaran a l’Hospitalet, en un concert molt especial que porta per nom 

Noche Sabinera. Les faran sonar Pancho Varona i Antonio García de Diego, 

músics habituals que acompanyen Sabina durant els seus concerts. Quan el cantautor 

descansa, ells giren amb aquest espectacle, que va néixer el 2006 i que ha viatjat ja 

per nombrosos racons d’Espanya, Mèxic i Argentina, en més de 200 concerts 

celebrats.  

 

Aquesta, però, serà una ocasió molt especial per la relació de l’espectacle amb 

l’Hospitalet i amb el festival BarnaSants. Els músics convidaran el públic, a la 

segona part de l’espectacle, a cantar amb ells a l’escenari. En aquesta ocasió, a 

més, i amb motiu de l’aniversari de Barnasants, els dos músics han preparat una nit 

amb artistes convidats, noves cançons i moltes sorpreses. Una nit molt especial 

per a tots els fans de Joaquín Sabina. 

  

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/xxbarnasants


 

 

Noche Sabinera 
Amb Pancho Varona i Antonio García de Diego 

Diumenge, 22 de març de 2015, 19h 
Teatre Joventut (Carrer de la Joventut, 4) 

 

 

 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 
 

 
www.barnasants.com  

Web oficial – www.barnasants.com 

Facebook – http://www.facebook.com/barnasants 

Twitter - http://twitter.com/barnasants 

 

 

PREMSA & COMUNICACIÓ 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl  

Marc Gall · Aloma Vilamala · Mariona Gómez 

C/ Bertran 18-20, sobreàtic. 08023 Barcelona  

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 616 26 56 26 (Aloma) · M. [00 34] 618 592 710 (Mariona) 

avilamala@comedianet.com · mgomez@comedianet.com 

www.comedia.cat  
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