Teatralnet celebra 13 anys amb un concert de 'Flor de nit'
El concert comptarà amb l'actuació de més de 30 actors i actrius
Participaran (per ordre alfabètic):
Sergi Albert, Anna Alborch, Lloll Bertran, Jofre Borràs, Mariona Castillo, Miquel Cobos, Carme
Contreras, Joan Crosas, Mireia Dolç, Meritxell Duró, Gràcia Fernández, Xavier Fernández,
José Pedro García Balada, Oriol Genís, Josep Maria Gimeno, Àngels Gonyalons, Meritxell
Huertas, Ivan Labanda, Jordi Llordella, Mercè Martínez, Laura Mejía, Julia Möller, Mone, Nina,
Joan Olivé, Mònica Pérez, Patrícia Paisal, Laia Piró, Marc Pujol, Marc Sambola, Maria
Santallúcia, Anabel Totusaus, Marc Vilabella, Jordi Vidal i Toni Viñals



Albert Guinovart, Xavier Torras i David Pintó s'encarreguen de l'adaptació del
mític musical de Dagoll Dagom.



La revista digital d'Arts Escèniques renovarà el seu disseny i oferirà nous
serveis a partir del setembre.

La revista digital d’arts escèniques Teatralnet (www.teatral.net) celebrarà el seu 13è aniversari amb una versió
concert del musical Flor de Nit el proper 15 de novembre.

Sota el títol TEATRALNET PRESENTA: FLOR DE NIT EN CONCERT, s’escenificarà una adaptació del
musical de Manuel Vázquez Montalbán, Albert Guinovart i Dagoll Dagom en una única funció sota la direcció
de David Pintó (John & Jen, Danny i Roberta...). El compositor Albert Guinovart, responsable d’èxits com Mar i
Cel, realitzarà per a l’ocasió nous arranjaments a la partitura, que serà interpretada per Orquestart, formació
que aplega més de 30 músics, dirigida per Xavier Torras ( Nit de Sant Joan, Jugant a Rodgers...) i la
participació de més d’una vintena d’actors i actrius a més d'altres convidats especials. Guinovart també
interpretarà al piano dos temes del concert.

La vetllada, a la qual es podrà accedir per invitació, inclourà una breu presentació del nou disseny de
Teatralnet que, a partir de l'octubre, farà un rentat de cara a totes les seccions de la revista (notícies, crítiques,
entrevistes, reportatges de vídeo...). Un dels principals atractius del nou Teatralnet serà la cartellera que
combinarà la vocació de servei, amb personalització de la recerca, i la informació més completa de tots els
espectacles de l’escena catalana amb la intenció de convertir la revista en l'instrument imprescindible de
consulta abans d'anar al teatre.

”Volem que la celebració dels 13 anys sigui una festa d'amics. Una excusa per passar-nos-ho bé una nit
escoltant un clàssic del musical català com mai fins ara s’havia escoltat”, diu Albert Miret, editor de la
revista digital, en referència als més de trenta músics que hi haurà a escena.

Després de l’èxit de Mar i Cel, Dagoll Dagom va estrenar l’any 1992 a un renovat Teatre Victòria l’espectacle
Flor de Nit, un nou musical de producció pròpia, dirigit per Joan Lluís Bozzo, que recreava el dia a dia d’un
cabaret del Paral·lel durant la Barcelona convulsa dels anys previs a la Guerra Civil. La trama principal es
centra en el triangle amorós format per l’anarquista Quimet, Rosa, una noia obrera i Reynals, un intel·lectual de
l'alta burgesia de l’època. Les seves dimensions i la qualitat de l'obra i de la música han convertit aquest títol en
un musical de culte pels aficionats al gènere.

DADES PRÀCTIQUES

Títol: Teatralnet presenta: 'Flor de nit' en concert
Espectacle original
Text: Manuel Vázquez Montalbán
Texts adicionals: Joan Lluís Bozzo
Música: Albert Guinovart
Dramatúrgia: Dagoll Dagom

Teatralnet presenta: 'Flor de nit' en concert
Nous arranjaments per a gran orquestra: Albert Guinovart
Direcció musical: Xavier Torras
Direcció escènica i adaptació: David Pintó
Orquestra: Orquestart
Durada aproximada: 1 hora 45 minuts
Data: 15 de novembre
Hora: 21:00 hores
Preu: Només per invitació

NOTA DEL DIRECTOR
És un privilegi poder fer servir aquest material que em va obrir les portes del món del teatre musical. Som tota una
generació que hem crescut amb les músiques de Flor de Nit i, ara, tenir l'oportunitat de fer-les sonar un altre cop és un
plaer i tot un repte. És la versió concert i hem hagut d'anar per feina, retallar, canviar de lloc, barallar-nos per quina cançó
s'havia de quedar i quina no... però crec que l'essència d'aquell espectacle màgic que vam poder veure el 92 l'hem
respectat. Em sento molt acompanyat per l'Albert (Guinovart), el Xavier (Torras) i l'Albert Miret i el Christian Machío i molt
afalagat per la confiança que han tingut encarregant-me aquest projecte tan ambiciós. Hi haurà sorpreses!"

David Pintó, director escènic.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Contacte de premsa: Albert Miret / Christian Machío.
Telèfons: 93 304 20 35 / 610 25 78 87 / 615 53 77 17. Correu: flordenit@teatral.net

COL·LABOREN EN COMUNICACIÓ: Xtrategium & Comedia sl

