
 
 

 

QUARTA EDICIÓ DEL SOPAR CONCERT A RIELLS 

 

El Sopar Concert de Riells presenta la quarta edició d’un format 
gastromusical molt esperat per la població 

 

Dimecres, 27 de juny de 2018 

 
El 7 de juliol se celebra la quarta edició del  Sopar Concert de Riells, una de les propostes d’oci 

més esperades del municipi.  

El Sopar Concert és una activitat que combina música i gastronomia on s’ofereix la possibilitat 

de degustar els millors plats del restaurat La Fonda del Montseny al mateix moment que 

s’escolta una actuació musical. Aquest any, els artistes convidats són Albert Grup, el mag 

Magicury i, per concloure la jornada, la soprano Susanna Del Saz farà un recital.  

Les places per assistir a aquest sopar són limitades i només cent persones tindran l’oportunitat 

de gaudir de la magnífica vetllada que suposa la quarta edició del Sopar Concert.  

Tothom que hi vulgui anar pot comprar les entrades al Centre Cultural La Casa Nova de la 

població.  

 

 

Artistes convidats 

Albert Grup és un conjunt de música professional que es dedica a amenitzar esdeveniments 

culturals i gastronòmics. Compta amb un repertori amb diverses variants: música de ball, 

música d’ambient, música per acompanyar celebracions i música de concert. És considerat un 

dels artistes més qualificats de la seva categoria.  

Susanna del Saz és una cantant gironina que té una llarga carrera musical portant arreu la seva 

veu en multitud d'espectacles i concerts. Vocalista de l'Orquestra Internacional Selvatana 

durant 11 anys, productora de l'espectacle  Opèra Show,  dels concerts País petit i Amando a 

Manzanero, i participant en diversos festivals i cicles de música del nostre país. La caracteritza 

la versatilitat de la seva veu que la fa capaç de cantar  tan diferents estils com poden ser 

música popular, òpera, jazz,  cançó francesa, pop,  musicals,  etc... tot amb el seu segell 

personal de proximitat amb el seu públic. 



 
El mag Magicury, amb més de 20 anys de trajectòria professional al món de la màgia i 

l’il·lusionisme, és el mag que dóna nom a l’espectacle MAGIC URY en 4 formats: proximus, 

magnífic, divertimàgic, màgia & cia.  

 

 

 

 

 

Més informació i contacte: 

Elisabet Blanch - 646 32 28 37 - comunicacio@riellsiviabreacat  

 

 

 

 

 

 

 


