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FûfO: Stromberc / [a formacið actuaÈ dissabte a la nit, després de Lokito Lopongq a la Pista Parc Alegria

Arrimal, Strombers i Lokito
Lopongo, protagonistes de
les nits musicals de Juneda
Amb un gran nombre de
propostes muslcals, anul
dþendres comenccn els
actes de la Festa Mafor de
Jungda.

D'aquesta manera, fins diumen-
ge se succeiran les cercaviles, els

espectacles d'animació infantil i

les exposicions.
Pel que fa als esdeveniments

musicals, la nit jove d'avui comP-

tarà amb la presència dAnimal,
una proposta que combina PoP,
reggae i soul desinhibit. En aca-

bar serà el torn de Bocamolls, un

carismàtic grup de rock sota la

direcció artística del sorprenent

Benito, lfder dels Hotel Cocham-

bre. Per acabar, el discjòquei Ro-

ger Cornudella animarà la gresca

fins a la matinada.
Dissabte a la nit, desPrés del

tradicional ball de nit a càrrec de

l'Orquestra Montgrins, arriba a

Juneda Lokito Lopongo, un com-

bo de Lleida que aposta Pel rock

desenfadat amb matisos swing.

En acabar, Strombers durà el seu

directe. Es tracta d'una formació
musical que s'han anat consoli-
dant per arreu del territori català,
pas a pas, escenari rere escenari,

com un dels grups de referència

d'allò que s'anomena la música

festiva o de participació. Després

de la seva actuació serà el torn
del discjòquei OGI, que animarà

la festa fins a les set del matí, en

què hi ha prevista una batucada.

Diumenge arriben a Juneda

Segona Mà i La Banda del Coche

Rojo, i la nit'la clourà Nar6Sound,

un discjòquei lleidatà que desta-

ca pel seu estil comercial i elec-

trollatí. Finalment, els actes fes-

tius acabaran dilluns, i ho faran

de la mà del grup Alberkocs, que

duran la rumba a la població i, en

acabar, serà el torn del discjòquei

DJ Monxo, encarregat d'acomia-

dar la Festa Major de Juneda fins
l'any que ve amb la millor música

actual.


