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Arriba l´edició de juliol del festival Polisons 2017, amb els concerts
de Glaç, Manco´s´IX i Menzia
El proper dissabte 22 de juliol a partir de les 20h i fins a mitja nit a la Plaça Guillermo Vidaña
El proper dissabte 22 de juliol a partir de les 20h i fins a mitja nit a la Plaça Guillermo Vidaña
Com ja sabeu el Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor de Sant Adrià de Besòs [1], ha preparat
un estiu replet d’activitats [2]noves i diferents dirigides a joves de totes les edats per poder gaudir del temps
d’oci d’estiu.
A la vesant més musical de tota la programació ens trobem amb el Festival Polisons, aquest any serà un
concert amb tres bandes que tenen molts arguments per sorprendre a tothom:
GLAÇ
"Glaç és un projecte acústic diferent. Una guitarra clàssica, una música molt personal, un fons evocador.
Tanca els ulls i deixa't emportar..."
MANCO´s´IX
"El nostre objectiu és oferir concerts i organitzar esdeveniments de renom relacionats amb la cultura japonesa,
així com donar-nos a conèixer i finalitzar la nostra carrera participant en concerts a nivell internacional i més
especificament al japó i altres països asiàtics"
MENZIA
"MeNZiA és una banda de metall melòdic poc convencional en el qual la veu femenina és la protagonista d'un
quintet que té les coses molt clares. Bases metall amb melodies enganxoses i lletres molt personals que toquen
temes com l'amor, el sexe, la luxúria , entre molts altres en els quals tothom es pot sentir identificat, però,
sempre explicats amb contundència i ironia."
Un directe que no deixarà indiferent a ningú, carregat d'espectacle,força, visualitat i desinhibició, mostrant en
escena un circ fosc, un mirall que reflecteix amb crueltat i sarcasme els sentiments, els comportaments i la
hipocresia de les persones suposadament "normals".
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