Festival POPANDREU, és un

festival d’homenatge a 20 anys de
ràdio a la nostra localitat, on és farà
una gran festa amb l’actuació dels
cantants Carlos Baute, El Canto del
Loco i el Grup Pereza. Està patrocinat per els
nostre Ajuntament i les
emisores de
ràdio els 40
principals,
MTV, Cadena
100 i la distribuidora de disc VALE
MUSIC. Els artistes interpretaran
las sevas últimes cançons així com
les més famoses. El festival tindrà
lugar els díes 10, 11 i 12 d’abril a la
plaça Constitució que començarà a
les 19 hores i finalitzarà a las 2 de
la matinada. L’últim dia haura focs
d’artificis a l’1 de la matinada
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FESTIVAL
Telefon d’informació:

93 451 35 35

PATROCINADORS:

pop

A n d r e u
Plaça de la
Constitució

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

A les 19.00 del
vespré.

Preu de
l’entrada 8 €
+ 1 consumició
gratis.

10 d’abril

Carlos Baute,
inaugurarà a les 19 hores del vespre el festival
d’homenatge “20 anys de
ràdio a Sant Andreu de
la Barca”, on cantarà les
cançons de l’últim disc
“De mi puño y letra”. També l’acompanyarà la cantant Marta Sánchez en la
cançó que porta el mateix
títol que el disc. Finalitzarà
la nit amb un petit sopar de
comiat.

11 d’abril

El Canto del Loco,
presentarà el seu últim
disc “Personas”. Aquest
grup madrileny intentarà
fer-hos passar una nit inoblidable amb les seves
cançons mes conegudes.
Como ja sabeu a les 22
hores és farà un sopar de
germanor i ens acompanyarà el Dani, vocalista del
grup.

12 d’abril

Pereza,
finalitzarà
el
festival
d’homenatge a “20 anys
de ràdio a Sant Andreu de
la Barca”, amb l’actuació
d’aquest grup on cantarà
les cançons de l’últim àlbum “Aproximaciones”. Els
organitzadors del festival
us convidin a un sopar de
gala de comiat que és farà
a la mateixa plaça de la
Constitució.

