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PROGRAMA
16.30 a 17.00 hores

Recepció

17.00 hores

Benvinguda






Lliurament de Distincions de la FCF
Lliurament de Distincions de la CEF
Lliurament de Distincions de la FIAP
Lliurament del premi Catalunya 2017

20.30 hores

Refrigeri

AMB AUDIOVISUALS DE GRANS FOTÒGRAFS
INTERVENCIONS DE LES INSTITUCIONS ASSISTENTS
CEF i FIAP
ACTUACIÓ

Luzhuel
NO FALTEU, US ESPEREM!
ORGANITZA

COL·LABOREN

EN CONVENI AMB
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FOTÒGRAFS CONVIDATS

LUIS JOSÉ VIGIL y
ADIL AZEMAT
Luis José Vigil
http://www.lujosemeyes.es/

https://www.facebook.com/lujo.semeyes

Adil Azemat
https://www.facebook.com/adil.azemat.9
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ACTUACIÓ

Luzhuel
Luzhuel és una formació musical que fa versions lliures d'un ventall de gèneres així com el jazz, el
rock, el pop, la música clàssica, la cançó catalana, etc... conformant-se com un grup eclèctic de
versions i alhora amb una línia de treball que inclou temes propis i de música d'inspiració perfecte
per vetllades relaxades.
Luzhuel té una forta
faceta
de
música
d'inspiració que és la
que dona l'autèntica
identitat al grup i d'on
surten les composicions
pròpies.
Si
es
donen
les
condicions necessàries
i és adient creem sobre
bases i estructures
obertes
ambients
màgics que generen en
l'oient estats de viatges
interiors. Cada recital
que es dona en aquest
sentit és únic, fins al
punt que a vegades hem
fet cançons a persones,
a parelles, a famílies, a
nounats, al llac o mar de davant o a l'arbre i la pedra del costat . En aquest sentit, també musiquem
estats emocionals i els elaborem i retornem en positiu, com ara per exemple absorbir l'estrès del
grup i transmutar-lo en connexió i serenitat . Tot té una melodia pròpia, nosaltres la reproduïm .
Estem a l'escolta de la necessitat del grup i donem la música que realment es necessita en cada
moment essent el feed-back del públic sempre molt positiu.

FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
PREU ESPECIAL HOTEL CÈSAR

Habitació doble i/o ús individual ...........................................................50€
Esmorzar per persona...........................................................................9,50€
Taxa turística..........................................................................................0,50€

Aquest preu inclou:

Piscina hidromassatge climatizada de 8h a 23h
Sauna findlandesa de 19h a 21h
Wi-fi a la planta baixa de l’hotel
Àtic amb vistes al mar
Jardí

Altres serveis que podem oferir:
Restaurant la Fitorra
Bar
Gin tònics, copes, zona lounge
Massatges relaxants
Visites a caves
Excursions amb veler
Excursions amb barco de pesca

www.hotelcesar.net
938 15 11 25

ORGANITZA

COL·LABOREN

EN CONVENI AMB

AMB EL SUPORT DE

