2015

Us presentem el cicle Musicant... del 2015 amb quatre propostes musicals
que porten com a denominació d’origen la música del país feta a les nostres
contrades. Des de danses per al balls populars del s. XVIII fins a les
composicions més recents dels autors del moment. Un ventall força
il·lustratiu del que es fa actualment a Catalunya amb el qual us volem
captivar perquè ens acompanyeu en aquestes nits d’estiu.
Us hi esperem!

Dimarts, 25 d’agost

Local social
21:30 h

Xuriach
Nous minoès, ayrosas contradanças

La companyia de música i dansa Xuriach ens presenta aquest concert de danses
del 1714, en una època on a Catalunya s’integra la Belle danse francesa dins del vell
repertori musical del renaixement. Ministrils i ballarins recreen amb fidelitat històrica
les vetllades musicals del clos de Barcelona o les rues de carnaval després de la guerra
de Successió.
Anna Romaní, dansa i castanyoles
Marc Riera, flabiol i baixó
Carles Mas, dansa i flauta
Jaime Puente, dansa i castanyoles
Edwin García, guitarra barroca

Entrades

10,- € anticipada

12,- € taquilla

Dimecres, 26 d’agost

Local social
21:30 h

Neus Mar
Aigua de flors

Neus Mar, cantant empordanesa que destaca per la seva veu carregada de matisos, clara
i transparent. La seva versatilitat la porta a oferir un repertori mediterrani, amb versions
molt pròpies de Llach o Serrat i sons llatino-americans, ritmes que van des de
l’havanera al bolero, tot embolcallat amb unes sonoritats, uns arranjaments i una
perspectiva completament personal.
Emilio Sánchez, guitarra i tres cubà
Pep Rius, contrabaix
Toni Gadea, percussions
Florenci Trullàs, violí
Ivó Oller, trompeta

Entrades

10,- € anticipada

12,- € taquilla

Dijous, 27 d’agost

Carpa plaça Catalunya
21:30 h

Joan Dausà
On seràs demà?

Joan Dausà és actor i músic polifacètic membre dels anomenats Músics d’interès i
actualment un dels creadors musicals més personals i interessants del panorama musical
català. En aquest concert ens presenta el seu últim treball Ón seràs demà? acompanyat
per la seva banda i un quartet de corda.
Joan, veu principal, guitarra acústica, piano
Eloi, guitarra elèctrica, cor
Pere, baix, cor
Ferran, piano, hammond
David, bateria
quartet de cordes
Entrades

12,- € anticipada

15,- € taquilla

Divendres, 28 d’agost

Carpa plaça Catalunya
21:30 h

Marina Rossell
Tribut a Moustaki

En el seu homenatge a Moustaki, la Marina Rossell inclourà les cançons més
emblemàtiques dels dos volums d’homenatge al cantautor francès així com la cançó
Absents. Espectacle que va estrenar al GREC Festival de Barcelona aquest passat estiu
dedicat al seu estimat amic. Tampoc faltaran els clàssics catalans que tant agraden al seu
públic.
Xavi Lloses, piano
Pau Figueres, guitarra
Entrades

12,- € anticipada

15,- € taquilla

Organitza
Ajuntament de Campllong
Patrocina
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura)
Gironès, Centre de Visitants
BANC DE SABADELL
NUDUKA
DIBOSCH
LA SELVA
CIMENCAT
TAX
LA PLÈIADE
RIBAS-ÀLVAREZ

ALAMEDA-TORRENT
CAN FELIU
XAVIER ALSINA
TVGI
EL PUNT-AVUI
FONTANÉ COMUNICACIÓ VISUAL

