
Nits de promoció de
joves artistes

i nits temàtiques
a la fresca    

El restaurant ocells perduts crea els

divendres a la nit una activitat cultural
pel delit dels sentits, maridatge de

gastronomia, harmonia i música
al bell mig d’un jardí envoltat per enzinars

de la Vall del Llémena.

El restaurant Ocells Perduts és obert

al públic i inclou una escola de formació en 
hostaleria per a joves.

El restaurant Ocells Perduts pertany
a la Fundació Oscobe que desenvolupa

tasques formatives d’inserció sociolaboral  i 
d’aprenentatge de valors humans,

per a joves en risc d’exclusió.

El contingut d’aquestes 11 nits és variat i
possibilitarà el coneixement de grups i músics
de les nostres comarques que han col.laborat

per la nostra causa social.

Es troba a deu minuts de Girona en una
vall de bosc i conreus, que permet el lleure de les famílies 

per sobre del casc de  Taialà.

PROGRAMACIÓ
joves artistes

3 de Juny
Inauguració Naiade Gospell a capella

10 de Juny
Jaume Gispert Quartet Jazz

17 de Juny
La Time Machine  Rock & Soul

23 de Juny
LA NIT DE SANT JOAN A LA FRESCA

Animació per Palacio de la Salsa
Afroson  Salsa cubana

De Lunares y Jey Morales 
Rumba catalana

Nits temàtiques a la fresca
1 de Juliol

Màgic Raul.  Nit de màgia

8 de Juliol
Toma3.  Nit de jazz

15 de Juliol
Degustando. Nit de tango i ball

22 de Juliol 
Maite Mer.  Nit d’òpera

29 de Juliol
JN Band.  Nit de blues

5 d’Agost
Septimanics. Nit de soul i funky

12 d’Agost
Grupo Perfil. Nit de Samba

Concertació prèvia sota reserva
Cada grup presenta la temàtica musical

Aperitiu temàtic
Cocteleria sense alcohol disponible

Menú Psi (Pica sense fi)
Varietats de carn, peix i postres

972 20 96 10
Hora inici · 21:30 h.

espectacle · 23 h.
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semàfor
2,5 km Restaurant

Ocells Perduts
Zona rural Sant Medir s/n

17150 Sant Gregori

972 20 96 10

606 42 35 74
www.oscobe.com 
ocellsperduts@oscobe.com




