
 

      

Nota de Premsa 

 

Chenoa actuarà a Casino Peralada 
 

La cantant oferirà, el proper divendres 28 d’octubre, un concert  acústic en el que presentarà el seu 

darrer treball #SoyHumana i repassarà els grans èxits de la seva carrera musical.  

 

Les entrades, que tenen un preu de 16€ i són limitades, ja es poden comprar a 

www.casinoperalada.com.  

 

Peralada, 29 de setembre de 2016.  

Casino Peralada continua amb la seva programació d’espectacles musicals amb un dels 

concerts més esperats de l’any, l’actuació de Chenoa. Considerada una de les grans 

veus femenines del pop espanyol, la cantant balear oferirà el proper divendres 28 

d’octubre un concert acústic en el que presentarà el seu darrer treball #SoyHumana. 

 

En aquest disc, Chenoa fusiona folk, rock i sons urbans amb una base pop sempre 

present. Onze cançons plenes de matisos en les que es reflexa la seva llibertat creativa 

i la seva personalitat musical inconfusible. Els assistents gaudiran d’un concert acústic 

en el que la cantant balear també repassarà els grans èxits de la seva carrera en un 

ambient íntim i amb una interacció única amb el públic.     

 

Les entrades, que tenen un preu de 16€ i són limitades, es poden adquirir a 

www.casinoperalada.com.   

 

Aquest concert s’emmarca en la programació musical estable que ofereix Casino 

Peralada. Durant aquest 2016 ja s’han celebrat concerts d’estils molt diversos, com els 

que van dur a terme Los Mustang, Los Salvajes i Los sírex, així com alguns dels millors 

tributs actuals a grans llegendes de la música com James Brown, The Beatles o The 

Rolling Stones, entre d’altres.  

 

En aquest sentit, el proper divendres 25 de novembre els amants d’Elvis tindran 

l’oportunitat de veure en directe a Casino Peralada l’espectacle Fantastic Elvis, 

considerat com el millor tribut del món al Rei del Rock. 

 

Sobre Casino Peralada 

Ubicat a l’interior d’un castell del segle XIV, Casino Peralada és un món 

d’entreteniment obert a tothom que combina gastronomia, música en directe i joc 

d’atzar en un ambient de llegenda.  



 

      

 

Una de les principals novetats d’enguany ha estat la inauguració del Castell Peralada 

Restaurant, un nou espai gastronòmic amb el xef Xavier Sagristà i el sommelier Toni 

Gerez al capdavant amb una oferta d’alta gastronomia que reinterpreta la tradició 

culinària de manera creativa i amb propostes avantguardistes. 

 

 


