Manel, Love of Lesbian i Milkyway actuaran en la cinquena edició del PopArb
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Arbúcies

Manel, Love of Lesbian i Milkyway actuaran
en la cinquena edició del PopArb
Actualitzat a les 16:23 h 06/05/2009

Arbúcies s'omplirà de música entre el 26 i el 27 de juny. Aquesta localitat de la comarca de
la Selva acollirà la cinquena edició del PopArb. Manel, Love of Lesbian, Joan Miquel Oliver,
Joe Crepúsculo i Elena són només alguns dels prop de trenta grups que passaran pels seus
escenaris. El festival pretén mostrar les propostes més interessants del panorama musical
català en en un ventall de concerts de diferents estils. Aquesta edició vol potenciar la
proximitat dels artistes amb el públic.
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L'Ajuntament d'Arbúcies vol que el PopArb es converteixi en una senya d'identitat del
municipi, però evitant que mori d'èxit. Per evitar que es converteixi en un esdeveniment
massiu, només es posaran a la venda 2.000 entrades al dia.
Els concerts es faran de dia i de nit i en diferents escenaris. El principal serà al recinte de
Can Cassó. Els concerts de migdia i tarda tindran lloc a les piscines municipals i als jardins
de Can Torres, reservats per a les propostes més intimistes. A l'escenari Gorg Nou, al
costat de la Riera, hi actuaran els grups emergents.
Les entrades costen 30 euros divendres i 35 dissabte, amb un descompte de sis euros si es
compren anticipades. També es pot adquirir un abonament pels dos dies a un preu de 45
euros.
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