joventut
La programació de la Mostra
de Música Jove de Lleida,
el Directe, d’aquest any ofereix 11 concerts en els quals
es podran veure els treballs
de 40 formacions artístiques, entre grups i solistes.
El conjunt o solista guanyador tindrà l’oportunitat de
tocar en directe a la pròxima
edició del Senglar Rock (al
juliol), mentre que el segon
ho farà a la Festa Major de
Maig i el tercer, a les Festes
de Tardor.

La Mostra de Música Jove permetrà gaudir del treball de 40 formacions.

El concurs
Directe 07 oferirà
onze concerts de
40 grups i solistes

Els objectius principals del
Directe són, entre d’altres,
fomentar la presència de
grups locals a les programacions musicals de la ciutat,
potenciar el consum de
música en directe i donar
suport a l’activitat musical
dels grups novells.
Durant la presentació de la
nova edició de la mostra, la
regidora de Joventut, Montse Mínguez, i el tinent
d’alcalde i regidor de Cultura, Xavier Sàez, han valorat
molt positivament la participació al certamen i el nombre de concerts que tindran
lloc fins al 5 d’abril. Mínguez
ha destacat l’esforç fet per

donar resposta a l’alta participació, donant cabuda al
màxim d’artistes en la programació de concerts, i ha
posat de manifest "l’efervescència musical" que viu
la ciutat de Lleida, especialment entre els joves. Mínguez ha dit que això no és
fruit de la casualitat. En
aquest sentit, ha destacat
la feina dels Bucs Musicals
d’Assaig del Mercat de la
Bordeta.
El certamen Directe, la Mostra de Música Jove de Lleida, va dirigit a tot tipus de
bandes, grups musicals i
solistes. Tots els participants
hauran de ser joves de 14
a 30 anys del municipi de
Lleida, o que desenvolupin
primordialment la seva tasca
musical a la nostra ciutat i
així ho acreditin. La inscripció és gratuïta.
De totes les inscripcions,
l’organització seleccionarà
un màxim de 25 grups i/o
solistes. Tots els grups i solistes seleccionats faran una
única actuació dins d’una
programació musical que
tindrà lloc a diferents sales
de concerts de la ciutat.
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