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CONVOCATÒRIA PREMSA XXII PREMIS ZAPPING
Presentaran Cori Calero i Oriol Soler,
periodistes de TV3
La gala comptarà amb quatre actuacions musicals i escèniques
El lliurament de premis otorgats per l’Associació de Consumidors de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya (TAC) tindrà lloc el dijous 16 de març a les 20 hores
a CaixaForum Barcelona.
Els presentadors dels XXII Premis Zapping són Cori Calero, reportera d’Espai
Terra, i l’Oriol Soler, reporter de Divendres, tots dos programes de TV3.
Durant la gala es podrà gaudir dels trucs del nou mag del moment, Cesc Vives.
També s’escoltarà en directe la música pop-folk de Papel Maché, un grup
barceloní que barreja aquests estils amb el bluegrass i els acords cèltics. La
part coreogràfica és a càrrec de la Companyia de claqué Luthier. Els seus
ritmes es marcaran a cop de peus i picar de mans sobre l’escenari. I per obrir la
vetllada, els estudiants de l’Institute of the Arts Barcelona homenatjaran el
musical de l’any.
Els mitjans de comunicació interessats en acreditar els seus representants
per donar cobertura informativa de l'acte hauran d'enviar una sol·licitud a
través de www.premiszapping.org (Premsa / Acreditacions Premsa), abans de
les 12:00 hores del dijous 16 de març. Us recordem que l’acreditació serà
vàlida quan rebeu la confirmació del Departament de Comunicació dels Premis
Zapping.
Dia: Dijous, 16 de març de 2017
Hora: 19.30 h. obertura de portes, 20.00 h. photocall, 20.30
lliurament de premis
Lloc: CaixaForum Barcelona
(Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona)
Els Premis Zapping són una realitat gràcies al patrocini de Fundació Bancària
”la Caixa”, Caixa Bank, el Consorci de la Zona Franca, la Generalitat de
Catalunya i Freixenet Ice. TAC és una associació sense afany de lucre,
integrada per més de 17.000 persones. El seu objectiu, obert a tots els
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ciutadans, és col·laborar en la millora de l’oci audiovisual, fent-se ressò de la
veu dels seus usuaris.
Per a més informació, Elena Mira, directora de comunicació dels Premis Zapping:
premsa@taconline.net | 93.488.17.57 | 601.119.388 | www.premiszapping.org
|
www.taconline.net

