ORGANITZADORS

Del 28 de gener
al 8 de Juliol de 2018

PATROCINADORS

Agència Vilafranca
Carles Ibañez Llorens
Tel. 93 890 64 41

6 mesos
10 concerts

EN BENEFICI DE

6 mesos, 10 concerts

MUSiCVEU
Festival 2018

Del 28 de gener al 8 de Juliol de 2018

Un festival social i solidari
El MUSICVEU Festival neix l’any 2015 gràcies a la suma
de sinèrgies entre la Fundació Pinnae i Joventuts
Musicals de Vilafranca, ambdues entitats sense ànim de
lucre que treballen per a la promoció i difusió de la
cultura musical al territori.
Aquesta edició 2018 la beneficiaria del 10% solidari serà
la Creu Roja Alt Penedès per al seu projecte "Programes
de suport d’emergència a l’alimentació infantil"
Més informació a www.musicveu.cat/solidari2018

VENDA D’ENTRADES A:

www.topticket.cat
i taquilla Fòrum Berger Balaguer
de Dijous a Diumenge
(consulta horaris al web)

Auditori Fòrum Berger Balaguer
Rambla Nostra Senyora, 6
Vilafranca del Penedès

28 GENER | 19h
MARIA CANYIGUERAL piano

Obres de Beethoven i
Mompou

8€
11 FEBRER | 19h
SOUND SIX - Moments
Finalistes del
Oh Happy Day de TV3

13€
25 FEBRER | 19h

JOAN CHAMORRO TRIO
presenta ÈLIA BASTIDA
amb Andrea Motis i
Josep Traver

12€
11 MARÇ | 19h
NEUS MAR Quintet
Presenta el seu nou disc
“Cromatismes”

10€

Aquest concert serà una bona oportunitat per
descobrir una intèrpret de casa nostra amb una
sòlida trajectòria a l'estranger i descrita per la
crítica musical com “una pianista de gran
personalitat”.
Ve avalada per diversos premis internacionals, incloent la medalla d'or als Global Music Awards 2016.
Formació, Maria Canyigueral (piano)

8 ABRIL | 19h

Grup finalista del Oh Happy Day de TV3. Un grup
musical que ofereix un espectacle on combinen
diferents gèneres musicals, des de cançons actuals
de pop i rock fins a cançons d'autor, cantades amb
una base instrumental, un piano on elles mateixes
s'acompanyen o bé a cappella.
Formació, Alba Esparza (veu) | Joana Mas (veu) | Mar
Puig (veu) | Marta Trujillo (veu) | Noelia Gómez (veu) |
Acompanyament de piano

29 ABRIL | 18h

Tots junts revisaran alguns dels temes interpretats
en el nou treball i també d'altres on la veu tindrà
molta presència. Swing, bossa, bebop.
Formació, Joan Chamorro (contrabaix i veu) |
Èlia Bastida (veu, violí i saxo tenor) | Andrea
Motis (veu, trompeta i saxo) | Josep Traver
(guitarra)

13 MAIG | 19h

Un espectacle de música i color amb el que
pretenen emocionar al públic a través de grans
èxits de tots els temps. Un repertori ordenat segons
el color i l’emoció que desperta cadascuna de les
peces, de ben segur conegudes per tots.
Formació, Neus Mar (veu) | Imma Presas (veu) | Emilio
Sánchez (guitarra i veus) | Pep Rius (guitarra i
contrabaix) | Silvia Pedret (veu en off) | Pere Costa
(text) | Jordi Borrell (tècnic de so i llums)

SINATRA 100 ANYS
per AGUSTÍ BURRIEL &
Quartet

10€

GRANADOS I L’ESPURNA
DE LA FELICITAT
Cia. El Nen Infinit

Frank Sinatra, "La Veu", és un dels millors i més
recordats cantants de tots els temps, que l'any
2015 hauria fet 100 anys. Agustí Burriel,
acompanyat d'una formació de caire jazzístic,
interpreta temes inoblidables.
Formació, Agustí Burriel (veu) | Matthew Simon
(trompeta) | Xavier Algans (piano) | Pep Rius
(contrabaix) | Oriol González (bateria)

10 JUNY | 19h

Un espectacle musical entorn la vida del pianista i
compositor Enric Granados. Un espectacle familiar
per a totes les edats que permet conèixer els
detalls més rellevants d’aquest gran músic.
Formació, Clara del Ruste (actriu i clown) | Emili
Brugalla (piano)

8 JULIOL | 19h

MERCEDES GANCEDO
soprano | BEATRIZ
GONZALEZ piano
Recital líric

8€

MARCO MEZQUIDA &
CELESTE ALIAS
Llunàtics

8€

JUDIT NEDDERMANN
Presenta el seu tercer disc

10€
27 MAIG | 19h
GRUP XATÓ
Presenta nou espectacle
“Un far per tornar”
amb cant i dansa

10€

12€
Atresora una llarga i clara trajectòria musical que
destaca dins el panorama de cantautors catalans
per la seva personalitat i timbre únic. Un espectacle
amb segell propi on es podrà gaudir d’una
Neddermann en el seu estat més pur i intimista.
Formació, Judit Neddermann (veu) | Adrià Plana
(guitarra)

Aquest espectacle és una cantada diferent i molt
especial que vol il·luminar les nostres havaneres i cants
de taverna amb danses, poemes, músiques i veus.
Formació, Joan Parellada (tenor) | Jordi González (baríton
i direcció musical) | Anna Peret (acordió) | Ramon Sol
(veu baixa i guitarra) | Aina Ros (cantant) | Sílvia Amigó
(rapsode) | Roser Farré (dansa) | Jordi Massana (dansa) |
Núria Sellés (dansa) | Sergi Solé (dansa)

Un gran concert de lírica en què interpreten obres
d'autors d'Argentina, Cuba, Brasil, Colòmbia i
Espanya per descobrir tot un món d'influències i
préstecs a una riba i l'altra de l'Atlàntic.
Formació, Mercedes Gancedo (soprano) |
Beatriz Gonzalez (piano)

CONCERT FAMILIAR
Els menors de 12 anys tenen
entrada gratuïta en aquests
concerts acompanyats d'un adult.
Les invitacions es poden
aconseguit a la taquilla del
mateix Auditori.

El repertori del concert entrellaça composicions
pròpies en una Suite Lunar amb cançons
conegudes de músics espanyols, anglosaxons i
llatinoamericans, influenciats pel folklore, la música
clàssica, la música jazz i el pop.
Formació, Marco Mezquida (piano) | Celeste Alías
(veu) | Txema Rico (projeccions)

