Gabinet de Premsa
Convocatòria a mitjans

21 d'octubre del 2019

Mostra de tango, organitzada pel consolat argentí a
Barcelona, per primera vegada al metro
L’acció s’emmarca dins la celebració de la Setmana Argentina, on es
promocionen el turisme, la gastronomia i la cultura del país sud-americà
Aquest dimecres, 23 d'octubre, a les 18 hores, tindrà lloc al vestíbul de la cèntrica estació
d'Universitat (L1 i L2) una mostra de ball, concretament de tango, organitzada pel consolat
argentí a Barcelona. L'acció s'emmarca dins la celebració de la Setmana Argentina que
promou el consolat de la República Argentina a la capital catalana i que del 22 d'octubre fins
a principis de novembre programa activitats per donar a conèixer el país, la cultura i la
gastronomia argentines.
La parella de tango formada per Joanna Krenz i Mauro Calvo, de la companyia Tango
Amado, oferiran una demostració d'aquest gènere de la dansa característic de la regió de
Río de la Plata, on hi ha la ciutat de Buenos Aires, i la seva zona d'influència. És el primer
cop que es fa una mostra de tango al metro de Barcelona, fruit de la col·laboració entre
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i el consolat i centre de promoció de la
República Argentina a Barcelona.

Per a l'agenda
Acte:

Mostra de tango al metro, organitzada pel consolat i centre
de promoció de la República Argentina a Barcelona

Dia:

Dimecres, 23 d’octubre

Hora:

A les 18.00 h

Lloc:

Vestíbul de l’estació de metro d’Universitat (L2), accés
recomanat per les escales del centre de la plaça

Transport públic per
anar-hi:

Metro: Universitat (L1 i L2)
Bus: línies D50, H12, H16, V13, V15, 52, 54, 55, 59, 63 i 67
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