
Concerts i actuacions gratuïtes en la piscina d’estiu

Quart en Viu
Setembre 2008, dies 5, 6, 7, 8, 9 i 10 des de les 23.55 hores



23.55 hores. La nit en viu arrancarà amb músi-
ca ambient de benvinguda. 
00.30 hores. La primera actuació vindrà de la 
mà del grup “Lomas Band”. 
1.30 hores. La banda de músics que acompan-
ya Sabina en els concerts interpretarà moltes de 
les cançons del seu repertori. 
En acabar els concerts, un  DJ animarà la nit fi ns 
al tancament.

LA BANDA
de SABINA

+ lomas band

Divendres 5 de setembre Dissabte 6 de setembre

23.55 hores. Música ambient per a començar 
la nit.
00.30 hores. Actuació de la banda “Café Jazz 
Emsemble” 
1.30 hores. Un grup interpretarà cançons de 
Janis Joplin com a tribut.
La nit es tanca amb la millor música “dance”.

TRIBUTE

+ café amistad
jazz emsemble



23.55 hores. Música ambiental de ben-
vinguda.
00.30 hores. Actua el grup “La clave”.
1.30 hores. Després del concert els 
colors de Brasil inundaran les instal.la-
cions per a fer-nos ballar i gaudir a ritme 
de samba. 
Acabarem la nit amb la música del nos-
tre DJ.

NIT DE
BRASIL

Diumenge 7 de setembre
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+ la clave

23.55 hores. Com en els dies anteriors, co-
mencem amb música variada com a benvin-
guda. 
00.30 hores. Actua el grup “Cinq Metals”.
1.30 hores. La nit es vesteix de soul, funk i 
jazz en el concert tribut a Aretha Franklin. 
Per acabar, el nostre DJ punxarà música 
“dance”.

TRIBUTE

Dilluns 8 de setembre

+ Cinq Metals

Aretha Franklin



23.55 hores. Les instal.lacions s’obriran i cinc minuts després el grup 
“Dany Melow” començarà la seua actuació. 
00.30 hores. El genial monologuista valencià Xavi Castillo ens parlarà 
del canvi climàtic.
2.00 hores. Començarà el concert tribut al llegendari grup Pink Floyd.
Després del concert, un DJ punxarà música de ball.

Pink Floyd
TRIBUTE

+ Xavi Castillo i “Danny Melow”

Dimecres 10 de setembre

Dire Straits
23.55 hores. Cinc minuts després de l’obertura actuarà 
el grup “Saxofour”. 
00.30 hores. Torna l’irreverent humorista Xavi Castillo.
2.00 hores. Un nou concert tribut al grup Dire Straits.
Per a fi nalitzar la nit, tindrem música “dance”.

TRIBUTE

+ Xavi Castillo 
+ Saxofour

Dimarts 9 de Setembre



www.quartdepoblet.org

Les actuacions de “Quart en Viu” tindran lloc a la piscina d’estiu municipal de 

Quart de Poblet, al carrer Xiquet de Quart, prop del pavelló poliesportiu, dels 

frontons i al costat de l’Escola Ofi cial d’Idiomes.


