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FESTIVAL BOUQUET D’ALELLA

 OSSET MEU & THE SOUNDBOX

Dissabte 9 de juliol, a les 18h, al celler Bouquet d’Alella 6 €

 MARIA RODÉS I LU ROIS

Dissabte 9 de juliol, a les 22h, al celler Bouquet d’Alella 16 €

Un espectacle interactiu i una experièn-
cia sensitiva i auditiva elaborada a partir 
de tarimes vibratòries, aparells electrò-
nics i múltiples instruments musicals. Tots 
els sons i peces musicals són interpretats 
en directe tant pels actors com pel propi 
públic. Orientat a primera infància, de 0 
a 5 anys. A partir de les 17h els més 
menuts podrán berenar entre vinyes i 
gaudir de les propostes gastronòmi-
ques del restaurant El Nou Antigó.

La proposta de Bouquet d’Alella ens convida aproximar-nos a la cultura del vi i a 
compartir aquesta experiència amb la música i la gastronomia. I ho fa, de nou, 
amb dues veus femenines: Maria Rodés i Lu Roi. 
Lu Rois ve de Sabadell i ha sorprès a propis i estranys amb un repertori d’extrema 
delicadesa. Camí del far va ser la seva carta de presentació, el reclam amb què va 
guanyar-se per primer cop els cors de crítica i públic. Ara ens presenta l’ep Cau de 
Lluna, un avançament del que serà el seu segon disc.
Maria Rodés: Atmosferes de somni, una veu que no admet comparacions i una 
instrumentació tan austera com serena. És amb aquests ingredients com Maria 
Rodés ha esdevingut una de les artistes més valentes i inclassificables del panorama 
musical català. Aquest estiu l’escoltarem en la seva plenitud. Cordes de seda, 
dolços murmuris i un repertori que canta a la vida, a la mort i a la passió.
A partir de les 20h, a més de conèixer els nostres vins, abans i després dels especta-
cles podreu sopar sota els estels i amb les vinyes com a marc de fons. Juntament 
amb el restaurant El Nou Antigó, posem a la vostra disposició una oferta gastronò-
mica d’arrel tradicional, amb vocació contemporània i íntimament arrelada a 
l’entorn. Receptes elaborades sense pressa i amb tota la passió del món.

ALTA ALELLA CAVA PRIVAT

 EL RAÏM INQUIET 

Diumenge 3 de juliol, a les 11h, al celler Alta Alella Cava Privat 10 €

 GOSSOS

Divendres 15 de juliol, a les 22h, al celler Alta Alella Cava Privat 15 €

Teatralització del conte “El Raïm 
Inquiet”, d’Elisenda Guiu, en el seu 
escenari natural: el celler. Una 
experiència divertida i educativa per 
viure en família. Aprofitant l’entorn 
d’Alta Alella i mitjançant l’aventura 
d’un personatge tant inquiet com diver-
tit, l’actriu Cristina Peralta interpreta els 
diferents personatges que ajuden a 
explicar el procés d’elaboració del vi. 
Farem un recorregut per tots els espais 
del celler, passant per les vinyes, la sala 
de fermentació i la zona de criança. La 
visita finalitzarà al Centre d’Enoturisme 
on els pares tastaran vi i cava i els més 
petits de la casa degustaran mostos! 

Fa 22 anys que Gossos vam començar un viatge (de fet ara mateix ja en són 23). 
Poca broma! A nosaltres ens impacta. I ha arribat el moment de deixar entrar els 
nostres seguidors al nostre espai més íntim, el local d’assaig, on s’origina tot: La 
idea, l’estructura, el diàleg i la inspiració. Per fer-ho, hem creat una gira molt 
especial, en la què volem el públic a dins l’escenari i no a fora. Convertirem el 
concert en un assaig, un diàleg, un joc... volem trencar la barrera. 
Serà una retrospectiva dels nostres 22 anys de feina i deixarem que 222 persones 
ens encerclin a dalt de l’escenari i puguin fins i tot intervenir en el procés creatiu: es 
convertiran en protagonistes. Nosaltres al centre i el públic envoltat de la nostra 
música, diluint al màxim la distància. És un espectacle de petit format, senzill, íntim, 
on es trenca fàcilment el vidre invisible que sovint ens separa de l’espectador. I com 
a molt tard, començarem a les 22h. Gràcies per ajudar-nos a tirar-ho endavant!

SABORASONS

 BLAUMARÍ

Dissabte 23 de juliol, a les 19h, al Restaurant Els Garrofers 10 €

CHECK ONE  SELECTOR  -  DON CHAVITO  SPEAKER 

 JAMAIKIDS

Divendres 22 de juliol, a les 19h, al Restaurant Els Garrofers 7 €

Un espectacle musical infantil en el què petits i grans pujaran a una màquina 
del temps per viatjar a través de la història jamaicana, des de l’ska dels anys 60 
fins el dancehall de l’actualitat. En aquest viatge les famílies podran aprendre 
molt sobre l’importantíssim llegat musical d’aquesta petita illa del Carib. 

Un espectacle de titelles inspirat en la cançó popular Puff, el Drac Màgic que 
parla amb el mínim de paraules sobre el valor de la imaginació i l’amistat. Amb 
una proposta escènica d’inspiració marítima, coneixerem la història dels seus 
protagonistes explicada des de l’humor i la tendresa.

ROQUI ALBERO  TROMPETA, FLUGELHORN, VEU I EFECTES

ANA SANAHUJA  PIANO, TECLATS, CORS I EFECTES

GONZALO RIVIÈRE I LUCA MARONGIU  MARIDATGE GASTRONÒMIC 

INÉS ALARCÓN  INTERPRETACIÓ, CONSTRUCCIÓ DE TITELLES

VALENTINA RAPOSO  DIRECCIÓ, DISSENY IN CONSTRUCCIÓ DE TITELLES

POL CANELLES  MÚSICA I ARRANJAMENTS

ROLANDO ALONSO  EFECTES SONORS

 EL BANQUET DE LES PARAULES

Diumenge 24 de juliol, a les 19.30h, al Restaurant Els Garrofers     24 -12 €

Els Garrofers i els Versonautas s'uneixen per tercera vegada per presentar 
aquest espectacle, un clàssic per a tots els alellencs i alellenques. En una 
estrena absoluta amb nous textos i noves músiques, Roqui Albero i Ana Sanahu-
ja proposen, en aquesta ocasió, un viatge encara més sensorial, en el qual la 
metàfora s'uneix al sabor, l'aroma al paradís, els efectes sonors a l'embriaguesa, 
i en el què música, poesia i gastronomia es fusionen i traspassen els seus propis 
límits. Amb vins de la DO Alella. Sou tots i totes imprescindibles!
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NÚRIA GRAHAM  VEU + GUITARRA 

ALEIX BOU  BATERIA, SAMPLERS I TECLATS

JORDI CASADESÚS  BAIXOS, GUITARRES I TECLAT 
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 NÚRIA GRAHAM

Dissabte 16 de juliol, a les 22h, al Parc de Can Sors                                  Gratuït 

 POLIFÒNICA JOIA I ESCOLA DE DANSA 

Divendres 1 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès                18 € 

La Polifònica Joia d’Alella torna als escenaris del Festival d’Estiu i ho fa en 
aquesta ocasió acompanyada de l’Escola de Dansa d’Alella i el conjunt instru-
mental Vicens Martin Quartet. El repertori de la vetllada s’inicia amb el Vals de 
la Bella Dorment de Tchaikovsky, i tot seguit intercalaran peces ballades com 
You're The One That I Want de Grease, We Go Together de Grease, Dancing 
Queen, Mamma Mia i I Have a Dream de Mamma Mia d'Abba, i l’Himne dels 
Pirates de Mar i Cel. Serà una nit plena d’emocions. 

Es va estrenar el febrer de 2013 a 
l’escenari de la Jazz Cava de Vic, la 
seva ciutat natal amb la magnífica 
demo First Tracks. En poc més de dos 
anys ha aconseguit guanyar-se el 
respecte del públic i de la crítica 
musical. El seu primer disc Bird Eyes 
confirma el talent precoç, singular i 
d’obra major que augurava la seva 
primera gravació. El pop sòlid 
d’aquesta jove vigatana de veu velluta-
da, transita en un reguitzell de temes 
impecables i moderns, evocadors com 
paisatges que vols escoltar una i altra 
vegada. Addictiu, inconfusible i genuí.

MÓNICA GREEN  VEU PRINCIPAL

PERE FOVED  BATERIA

JAVIER MUR  GUITARRA ELÈCTRICA

JORDI FRANCO  BAIX ELÈCTRIC

MARC SORT  SAXO TENOR

PERE ENGUIX  TROMBÓN

LEONARDO TORRES  TROMPETA

FREDY  PIANO

LINSEY  VOCAL

MARGA  VOCAL

LINDA  VOCAL
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 MÓNICA GREEN

Dissabte 2 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès 18 €

Mónica Green presenta el seu projecte de gran format més ambiciós fins al 
moment. Juntament amb la selecció d'instrumentistes i veus més destacada de 
l'escena actual rendeixen tribut als èxits més importants de la musica Soul, 
Funky, Motown i R&B. Sens dubte la millor banda de música negra del moment. 
Nascuda a Rochester (Nova York) en el si d’una família de llarga tradició 
musical, va començar a cantar molt jove com a corista a Atlanta i aviat va 
iniciar la seva carrera internacional. L’any 1987 va arribar a Barcelona amb 
“The Supremes” i s’hi va quedar a viure. 

Dissabte 23 de juliol, a les 22h, a l’Església de Sant Feliu      15 €
Catalunya Música enregistrarà aquest concert. Per tornar-lo a sentir, consulteu 
la programació a www.catmusica.cat

Joseph Haydn 
Quartet en sol major Op. 76 núm. 1
Cosmos Quartet 

Enric Granados 
Quintet amb piano en sol menor, Op. 49
Helena Satué, Elías Lleó, Marcos Lopez, Joan Rochet, Katia Michel

Béla Bartók
Quartet núm. 3
Cosmos Quartet 

Ludwig Van Beethoven 
Octet de vent en mi bemoll major, Op. 103
Lucas Macías, Pau Roca, Vicent Alberola, Carlos Gay, Higinio Arrúe, Daniel Ortuño, José Vicente 
Castelló, Anna Ferriol i Mariona Mateu 

Dijous 21 de juliol, a les 22h, a l’Església de Sant Feliu                   15 €
Concert homenatge a Enric Granados en el centenari de la seva mort

Enric Granados
Requiebros de la suite per a piano Goyescas 
Katia Michel

Wolfgang Amadeus Mozart 
Serenata per a octet de vent en mi bemoll major KV 375
Lucas Macías, Pau Roca, Vicent Alberola, Carlos Gay, Higinio Arrúe, Daniel Ortuño, José Vicente 
Castelló, Anna Ferriol i Mariona Mateu

Gaspar Cassadó   
Intermezzo per a violoncel i piano
Peter Schmidt, Katia Michel 

Enric Granados    
Quejas o la maja y el ruiseñor, de la suite per a piano Goyescas 
Katia Michel

Ludwig Van Beethoven       
Quartet núm. 8 en mi menor Op. 59 núm. 2 “Rasumovsky”
Cosmos Quartet

Enric Granados     
El Pelele (Escena goyesca)  
Katia Michel

 ELS CONCERTS

 CONCERT 'CARTA BLANCA'

Dimecres 20 de juliol, a les 19h, a Can Lleonart                             8 €

Obres de Schubert, Gounod i Villa-Lobos. 
Aquest concert estarà conduït per Judit Cuixart, professora de música i coordi-
nadora del projecte Músics en Residència. S’hi escoltaran partitures que no 
tenen cabuda als concerts dels dies 21 i 23.

 SOMNIS I TAMBORS. UN CONTE DE CANÇONS

Divendres 15 de juliol, a les 13h i a les 18h a Can Lleonart       5 €

Sessió infantil amb la col·laboració de joves intèrprets del Conservatori de 
Badalona i els cors Coral Municipal i En-cantada de l'escola La Serreta, 
d’Alella.
Música: 12 Cançons catalanes, harmonitzades per Miguel Angel Hurtado
Text: Montserrat Serra
Direcció musical: Judit Cuixart i Mercè Trujillo

MÚSICS EN RESIDÈNCIA

SÈNIORS
COSMOS QUARTET  CORDA

KATIA MICHEL  PIANO

PETER SCHMIDT  VIOLONCEL

JOSÉ VICENTE CASTELLÓ  TROMPA

VICENT ALBEROLA  CLARINET

LUCAS MACÍAS  OBOÈ

HIGINIO ARRÚE  FAGOT

JUNIORS
QUINTET DE VENT DaCap

ELÍAS LLEÓ  VIOLÍ

MARCOS LOPEZ  VIOLA

JOAN ROCHET  VIOLONCEL

MARIONA MATEU  CONTRABAIX

 ELS MÚSICS

Setena edició de Músics en Residència. Un any més, l’Associació d’Amics de 
Músics en Residència ens ofereix la possibilitat de veure el procés de creació de 
les obres de càmera que el conjunt de músics que s’hostatgen a casa nostra 
interpretarà en els concerts que s’han programat. Enguany es dedica una 
especial atenció al compositor català Enric Granados, de qui se celebra el 
centenari de la seva mort.

Tothom qui vulgui podrà gaudir dels assajos oberts al públic i descobrir la 
música des de dins. Consulteu els horaris a partir del 10 de juliol a 
www.festivalalella.org i www.musicsenresidencia.org

VENDA D'ENTRADES 
A PARTIR DEL 15 DE JUNY
A l’Oficina de Turisme d'Alella i www.festivalalella.org

· Oficina de Turisme d'Alella
Riera Fosca, 2 - Tel. 93 555 46 50
Dimecres, dijous i diumenge de 10 a 14.30h
Divendres i dissabte de 10 a 14.30h i de 15.30 a 17.30h
Dilluns i dimarts tancat

· www.festivalalella.org

· www.musicsenresidencia.org

· www.elsgarrofers.com

· www.bouquetdalella.com/festival

· www.altaalella.wine

INFORMACIÓ D’INTERÈS
· Aforament limitat segons concert.

· No es podrà accedir al recinte un cop començat l’espectacle. 

· L'Ajuntament, organitzador del Festival no assumeix cap responsabilitat
en cas de pèrdua o robatori de l'entrada.

· L'entrada no serà vàlida si està incompleta, trencada o amb indicis de
falsificació.

· Un cop adquirida l'entrada, només es podrà retornar l'import en cas 
que l'esdeveniment es cancel·li abans que hagi començat.

· L'Ajuntament es reserva el dret d'alterar o modificar el programa.
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