ALEJANDRO SANZ a ROSES
“EL TREN DE LOS MOMENTOS”
GIRA 2007
El concert…
“El Tren de los Momentos” és el nom de la gira mundial 2007 d'Alejandro Sanz.

El segon concert de la seva gira per Espanya es realitzarà a la localitat de Roses.
El lloc triat és el recinte de la Ciutadella, 139.000 m2 on conviuen les petjades
històriques de la vil·la de Roses.
La data del concert serà el proper dia 7 d'Agost del 2007.
L'hora d'inici està prevista per a les 22.30 hores.
Tres hores abans de l'inici de l'espectacle, s'obriran les portes del recinte per anar
acollint als espectadors del concert.
La venda anticipada d’entrades es farà a través dels serveis de Telentrada de
Caixa Catalunya y en els punts habituals de la localitat de Roses, amb el preu de
30 . El mateix dia del concert, a les taquilles, el preu serà de 35 .

Es compta amb un aforament per a unes 14.000 persones.
Des de l'obertura de portes, i durant tota l'actuació, el recinte disposarà de diversos
llocs de venda de menjar i beguda i comptarà amb els habituals serveis sanitaris, de
seguretat i sanitat.
Considerem que la vil·la de Roses i la Ciutadella seran un marc incomparable per a aquest espectacle
de primer ordre.

La Gira…
Després de tres anys d'absència, Alejandro Sanz torna en directe amb la seva
esperada GIRA ” EL TREN DE LOS MOMENTOS-2007 ”, en la qual presentarà, a
més dels grans èxits de la seva discografia, les cançons del seu recent treball “El
Tren de los Momentos”.
Més d'un milió d'espectadors podran gaudir d'un espectacle que sorprendrà
i captivarà per la seva originalitat, creativitat, i una poderosa qualitat musical
seguint la línia audaç i innovadora que caracteritza a un dels artistes més importants
del panorama musical.
o

ESCENARI

El disseny d'escenografia i llums corre a càrrec del talentos Lluís Pastor, el qual,
tot i la seva joventut, compta ja amb una sòlida i destacada trajectòria.
Ha creat un concepte d'escenari dinàmic on 34 motors de velocitat variable fan que
l'escenografia es converteixi en una estructura vivent, transformant l'escena, tema a
tema. Més de 250.000 W de llum d'última generació i més de 120.000 W de so, se
sumen a la impressionant gesta.
o

MÚSICS

Una banda de músics de primer nivell acompanyaran Alejandro Sanz en
aquesta gira, sota la direcció musical de Michael Cirincione.
o

SO

Frank Aponte és l'enginyer de monitors. Les mescles correran a càrrec de Fernando Díaz,
enginyer de so, que ja ha treballat amb Alejandro Sanz en els seus últimes gires, i amb
alguns dels artistes més importants del panorama espanyol i internacional.
o

VÍDEO

76 m2 de Led Wall en moviment d'alta resolució estaran integrats dintre de l'espai
escènic, en elles se succeirà una sèrie de vídeo arts creades per diferents
realitzadors:
El tren de los momentos: Jaume de la Iguana.
Cuando nadie me ve: Rafa Sañudo.
Donde convergemos: Inés Enciso.
Enséñame tus Manos: Inés Enciso.

A causa de la dimensió dels recintes en els quals se celebraran els concerts i
amb la finalitat d'acostar la visió de l'espectacle a tot el públic, se situaran 48 m2
de pantalles de vídeo gegants amb retro projecció a cada costat de l'escenari, per
a realització lateral.

Alejandro es presentarà en els recintes més importants i excel·lents de les principals
ciutats d'Amèrica Llatina, EUA i Espanya.
La primera part de la gira internacional va arrencar el 9 de març a Lima
(Perú) . A continuació ha seguit recorrent Llatinoamèrica (Chile, Argentina, Uruguay,
México…)
La gira americana prosseguirà en Estats Units en els mesos de Juny i Juliol, amb
més de 15 concerts programats fins a la data. (Las Vegas, San Diego, El Paso,
Dallas, Miami, New York…)
En els mesos d'Agost i Setembre la gira arribarà a Espanya per a recórrer recintes
de gran aforament de les principals ciutats espanyoles.

Posteriorment tornarà al continent americà a realitzar una segona part de la gira
internacional.

Alejandro Sanz en nombres…

 10 discos editads
 6 DVD’s
 Més de 21 milions de còpies venudes
 200 discos de platí
 15 Latín Grammy Awards
 1 Grammy Award
 8 Gires Nacionals
 4 Gires Mundials

