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ARTS
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8 de juliol > 20 h

13 de juliol > 20 h

22 de juliol > 20 h

20 de juliol > 20 h

JOAN ROVIRA
U-ROCK

5 d’agost > 20 h

JAY LEMON

12 d’agost > 20 h

CIRC HULA · L’home Circ
AMAIA DORRONSORO
27 de juliol > 20 h

TITELLES · El rei que
tenia el nas vermell

MARCOS SAN JOSÉ

10 d’agost > 20 h

19 d’agost > 20 h

Els Eme

RADIO REGGAE
2 de setembre > 20 h

ZAPPING TRIO

CIRC LES MUSARANYES
17 d’agost > 20 h

MAG ALBERT

Increïble sense paraules

24 d’agost > 20 h

ESPORT

MASTER CLASS

17 de juliol > 20 h

ZUMBA
+ BUNDA VIDING
31 de juliol > 20 h

BODYCOMBAT
+ RELAXACIÓ
14 d’agost > 20 h

SH’BAM +
BODYBALANCE
28 d’agost > 20 h

MIX ZUMBA + SH’BAM
+ BODYCOMBAT
+ TAI-CHI

CINEMA

A L’AIRE LLIURE

3 d’agost > 21.30 h

LA LA LAND

31 d’agost > 21.30 h

LA BELLA Y LA BESTIA

NUNY G · Entre Núvols
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MÚSICA

en viu

MÚSICA

8 de juliol › 20 h

en viu

JOAN ROVIRA
Un espectacle explosiu amb un regust
Rock-Mediterrani, colorista i positiu!
Joan Rovira és un Festa-Autor, que combina la música festiva amb la música més personal.
Capaç de fer ballar i emocionar durant l’hora i mitja de concert. Amb més de 35.000 seguidors a
les xarxes socials i més d’un milió de reproduccions als seus vídeos musicals, és autor també de
cançons com Germans de Llengua o Lo Meu Riu, que han esdevingut dos himnes de la música
actual del nostre país.

22 de juliol › 20 h

U*ROCK
Prepara’t per a gaudir d’un show fresc,
divertit i enèrgic que no et deixarà
indiferent!
Des dels seus inicis al 2010, U*Rock és un dels grups de versions més actius del país. Clàssics
d’ahir i d’avui interpretats amb elegància conformen el seu extens repertori apte per a tots els
públics, amb "hits" de grups com: The Police, U2, Rolling Stones, Elvis Presley, Héroes del
Silencio, Adele, The Eagles, Led Zeppelin, Pink Floyd...
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MÚSICA

12 d’agost › 20 h

en viu

MÚSICA

en viu

MARCOS SAN JOSÉ
El debut del cantautor pop de Tarragona
amb el seu primer àlbum!
El tarragoní Marcos San José és un cantautor d’estil pop de 21 anys que va decidir fer el seu
primer disc en solitari.
‘La excusa del perdedor’ és un disc d’estil pop i està escrit i compost totalment pel Marcos sota
la supervisió dels productors Ramon Berlanga i Cristian Jiménez. Tindrem el plaer d’assistir a la
presentació d’aquest nou disc en directe.

JAY LEMON

5 d’agost › 20 h

L’artista tarragoní ens farà viatjar pel seu
món pop/rock-soul amb les aventures de
‘Shake Your Mind’, el seu àlbum debut
A punt d’entrar a gravar el que serà el seu nou àlbum, Jay Lemon presenta ‘Shake Your Mind’, el
seu disc de debut. Sincer i amb energia sobre l’escenari, ens farà vibrar a través d’un viatge
pop-rock/soul que descobreix l’essència de cadascun dels seus temes, mesclats amb versions
molt personals que l’artista ha inclòs en el seu directe, tot acompanyat de la seva banda formada
per David Cuenca, Ramón Castellví i Isaac Romagosa.
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MÚSICA

en viu

MÚSICA

19 d’agost › 20 h

en viu

RADIO REGGAE
Experimenta una autèntica sessió de
Sound-Reggae-Party-System!
La banda, amb un recorregut en l’escena musical actuant en els millors escenaris d’Europa com
Viñarock, Arenal Sound, Rototom Sunspash, etc., ofereix un espectacle a través del Reaggae,
Ska, Dub... amb temes propis però també amb versions de clàssics de Marley o UB40 i de més
actuals de Bruno Mars, Amy Winehouse, entre d’altres.

2 de setembre › 20 h

ZAPPING TRIO
Zapping Trio, molt més que un grup de
versions!
Zapping Trio és un grup de versions nascut a la ciutat de Tarragona que porten a les seves
esquenes més de 600 concerts per tot el territori català i estatal.
Porten en directe un format de Power Trio (baix elèctric, guitarra elèctrica i bateria amb 3 veus)
i rendeixen tribut als grans temes de la història del pop i del rock des dels anys 50 fins
l'actualitat.
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ARTS

20 de juliol › 20 h

escèniques

ARTS

escèniques

BALLET AMAIA
DORRONSORO
La pionera companyia de dansa per a edats juvenils des dels 16 anys engloba estils clàssics,
contemporanis i fusió amb hip-hop. Segons la seva directora, Amaia Dorronosoro: “Busco un
soplo de calma entre la gente. Cuerpos acelerados en movimiento continuo esconden la quietud
y la calma de quienes quieren congelar el tiempo y respirar aunque tan solo sea durante un
instante de un fotograma. De repente algo sucede y el movimiento se ralentiza. El espacio se abre
como de la nada, y el lento pulso de un reloj se contagia, invitando a bailar…”

13 de juliol › 20 h

CIRC HULA · L’home Circ
Un espectacle en clau de clown amb un
objectiu ambiciós: muntar un circ amb la
participació dels espectadors!
El circ ha arribat a plaça! El domador, el forçut, el mag... tots els artistes s’han reunit per
entretenir el públic. Però el més sorprenent d’aquest petit gran espectacle és que està format per
una sola persona.
L’home Circ és una barreja de circ, màgia i humor. Diversió garantida per a grans i petits!
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ARTS

escèniques

27 de juliol › 20 h

ARTS

escèniques

TITELLES

El rei que tenia el nas vermell
Una divertida barreja de màgia, teatre,
cançons i titelles per a tota la família!
Aquesta història es desenvolupa en el mostrador d’una antiga taverna, on un simpàtic taverner ens
explicarà aquell conte medieval d’un rei que tenia el nas vermell de tant beure vi i que volia
casar la seva filla - la princesa Rosor- amb l’home que li porti el millor vi. La princesa es veu obligada
a casar-se sense amor per l’egoisme del seu pare, tot i que a qui estima és a un pobre trobador…

CIRC DE LES 10 d’ agost › 20 h
MUSARANYES · ELS EME
Circ, música, malabars, humor i molt més,
per a grans i petits!
Un prestigiós grup de música clàssica arriba a la ciutat per realitzar un concert. Tot és a punt
per començar, però... se n’adonen que els instruments han desaparegut de les seves fundes!
En el seu lloc hi troben un manual sobre com fer un espectacle. Caldrà que aquest manual els
ajudi a improvisar una sortida a tan complicada situació. Potser acabarem veient a uns “músics
consagrats” enfrontant-se als més complicats números de circ...
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ARTS

24 d’agost › 20 h

escèniques

ARTS

escèniques

NUNY G · Entre núvols
Clown, música i ombres en un espectacle
que és un homenatge a tots els que han
caigut i han sabut aixecar-se.
Una aviadora perd el control del seu aparell i acaba aterrant en un parc. En aquesta situació, se
n’adona que té pànic a tocar el terra. Tots els esforços de la pilot estaran encaminats en perdre
les pors que la bloquegen i aconseguir emprendre de nou el vol. Un espectacle sense text, on
tota la força dramàtica se centra en el gest i en la música i veu en directe.

MAG ALBERT

17 d’agost › 20 h

Increïble sense paraules
Il·lusionisme, levitacions, escapisme...
Un autèntic espectacle de màgia!
El Mag Albert ens presenta un espectacle musical d’il·lusionisme, on la màgia, la música, la
llum i els efectes especials es donen la mà per a traslladar-nos plegats a un món ple d’il·lusions
inesperades: sorprenents transformacions d’objectes quotidians, levitacions que desafien la
força de la gravetat, aparicions i desaparicions impossibles, escapismes...
Tot sense paraules, donant el protagonisme a l’acció i a l’entorn musical. Sense paraules, sense
temps morts. Voleu sorprendre-us??
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ESPORT

MASTER CLASS

CINEMA

17 i 31 de juliol / 14 i 28 d’agost › 20 h

A L’AIRE LLIURE

MASTER CLASS
ESPORTIVA
Mou-te en grup a ritme de Zumba, Sh’bam,
Bodycombat... en un marc inigualable!
Els dimarts són els dies de l’esport a Port Tarraco, amb Master Class a càrrec d’instructors
qualificats en disciplines esportives del centre de Fitness Viding. Sessions divertides en grup,
per a grans i petits, per tonificar i gaudir de la pràctica esportiva en un marc inigualable amb
la ciutat de Tarragona de fons!

3 d’agost > 21.30 h

31 d’agost > 21.30 h

CINEMA a l’aire lliure
Gaudeix del cinema en família a la millor
sala a l’aire lliure de la ciutat!
El primer i últim divendres d’agost Port Tarraco es convertirà en la millor sala de cinema a
l’aire lliure de la ciutat, per gaudir amb la família de la projecció de dues de les pel·lícules més
taquilleres de l’últim any.
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Pàrquing gratuït
durant les
activitats

Novetats...
Fotos...
s...
Tots els espectacle

... i molt més!
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