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FUNKYSTEP AND THE SEY SISTERS

THE GOSPEL VIU CHOIR

BLAUMUT

Gratuït

Divendres 7 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès

15 €

Dissabte 8 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès

15 €

Conxi Duro

Divendres 30 de juny a les 22h, al Parc de Can Sors

Funkystep neix al 2006 en format de septet amb l’objectiu de retre homenatge
als grans artistes de la música negra. L’any 2009 la banda incorpora Kathy i
Yolanda Sey, les 2 germanes de la cantant original Edna Sey, passant a dir-se
Funkystep & The Sey Sisters i oferint un espectacle més centrat en la veu, amb
unes coreografies molt expansives i un repertori de soul, groove i funk. Amb
aquest format enregistren, l’any 2012, el seu primer treball (EP) i continuen
girant per festes majors, sales i festivals, guanyant adeptes per allà on van.
Amb el temps el projecte ha anat madurant fins que l’any 2015 decideixen
llençar-se a l’aventura de compondre i enregistrar un disc de temes propis A
matter of funk, un disc amb 13 temes ben elaborats, amb lletres amb missatge
positiu i una producció molt acurada, un disc eclèctic en què poden escoltar
diferents gèneres de la música negra que surt al mercat el setembre del 2016.

The Gospel Viu Choir torna a Alella, per segon cop, recarregat amb la millor
versió d'ells mateixos per trencar, un cop més, els esquemes i les formes del
gospel del nostre país amb el seu nou espectacle, Reload. Considerats referent
del Gospel nacional, i una de les formacions més notables d’àmbit europeu,
The Gospel Viu Choir és una formació de 60 veus acompanyats de 5 músics
d’excel·lent trajectòria internacional.
“Gospel en estat pur amb TGV CHOIR. És una de les formacions de gospel de
l’estat espanyol de més qualitat i més innovadora”. La Vanguardia
“Amb un ritme trepidant van anar interpretant els temes del seu espectacle
Reload i va quedar clar perquè estan considerats un dels millors grups del
gospel urbà. El públic va vibrar amb l’energia de la formació, les seves veus i,
sobretot, la tremenda personalitat del seu director”. Diario de Ibiza

Blaumut, un dels grups musicals més consolidat del panorama actual del pop
català, presenta el 8 de juliol als Jardins de Cal Marquès el seu darrer disc
Equilibri (2017), enregistrat a l’estudi Grabaciones Silvestres, amb la producció
de Marc Parrot i publicat per Música Global.
Aquest tercer treball és un pas més en la carrera del grup que ha aconseguit
donar vida un univers propi marcat per unes lletres emotives, dotades d’una
forta càrrega evocadora, i una música elegant de tall pop- folk i impregnada de
tocs clàssics, que no defuig l’èpica ni la contundència.
Un equilibri perfecte en què la maduresa i l’univers del grup es donen la mà per
crear una veritable obra d’art. Equilibri arriba després d’El Turista (2012), amb
el qual es van presentar en societat, i El Primer Arbre del Bosc (2015).

VENDA D'ENTRADES
A PARTIR DEL 10 DE MAIG
· Oficina de Turisme d'Alella
Pagament només amb targeta de crèdit.
Riera Fosca, 2 - Tel. 93 555 46 50
Dimarts, dimecres, dijous i diumenge, de 10 a 14.30h.
Divendres i dissabte de 10 a 14.30 i de 15.30 a 17.30h.
Dilluns tancat.

· www.codetickets.com
. www.festivalalella.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS
· Aforament limitat segons concert.
· No es podrà accedir al recinte un cop començat l’espectacle.

EDNA, KATHY I YOLANDA SEY VEUS

THE GOSPEL VIU CHOIR VEUS

XAVI DE LA IGLESIA GUITARRA ACÚSTICA, CLÀSSICA , ELÈCTRICA I

GUILLEM PLANA GUITARRA

JOAN CARLES DULSAT BATERIA

PROGRAMACIONS

GUILLEM SOLER TECLATS

BERNAT GUÀRDIA BAIX

VASSIL LAMBRINOV VIOLÍ I PROGRAMACIONS

POL PADRÓS TROMPETA

FRANCESC UBANELL GUITARRA

ORIOL AYMAT VIOLONCEL

ALBERT BARTOLOMÉ SAXO

XAVIER DOTRAS TECLATS

MANEL PEDRÓS BATERIA, PERCUSSIONS I VEUS

ENRIC PUIGDESENS BAIX

ÀLEX CARBONELL HAMMOND

MANUEL KRAPOVICKAS CONTRABAIX, BAIX ELÈCTRIC I SINTETITZADOR

DAVID VIÑOLAS BATERIA

XAVIER YELO PRODUCCIÓ TÈCNICA
MOISÈS SALA IDEA, PRODUCCIÓ I DIRECCIÓ

· 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.

ALTA ALELLA
CELLER DE LES AUS

BOUQUET D’ALELLA

EL RAÏM INQUIET

ALELLA 2017
FESTIVAL D'ESTIU

TALLER DE MÚSICA EN FAMÍLIA

Diumenge 2 de juliol, a les 11h, al celler Alta Alella

10 €

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 divertit, 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!

MARION HARPER
Divendres 14 de juliol, a les 22h, al Celler de les Aus (Alta Alella)

15 €

8€

Dissabte 15 de juliol, a les 11h, al celler Bouquet d’Alella

Us convidem a gaudir d’una experiència
musical pensada per afavorir la relació
amb el vostres infants. Compartirem
sons, música, moixaines, cançons i jocs
de falda per gaudir d’una activitat en
família. Taller especialment recomanat a
infants de 0 a 3 anys. Servei d’aperitiu
en col·laboració amb el El Nou Antigó.
ORGANITZA

CONCERT PER A NADONS: AIRE
8€

Dissabte 15 de juliol, a les 18h, al celler Bouquet d’Alella

Una experiència artística, d’intercanvi i
complicitat en què la música de l’arpa i
el moviment de la dansa creen moments
íntims i sorprenents. Especialment
recomanat a infants de 0 a 5 anys, ideal
per gaudir en família. Servei de berenar
en col·laboració amb El Nou Antigó.

PATROCINADORS

FERRAN SAVALL & MERITXELL NEDDERMANN + RUSÓ SALA
Dissabte 15 de juliol, a les 22h, al celler Bouquet d’Alella

15 €
DIARI DEL FESTIVAL

COL·LABORADORS

L’estiu del 2015, Marion Harper presentava en petit comitè el seu EP Seasons (Luup
Records, 2014) al celler Alta Alella. A finals de 2015, publicava el seu disc debut
Cotton Candy (Luup Records, 2015). Un debut que l'ha portat a guanyar el Premi
Descobertes 2016 i a rebre una nominació a Millor Artista Revelació als premis
ARC. Marion Harper és llum i pop fresc i els seus directes així ho demostren.
Després d’una gira extensa que l'ha portat a tocar als millors festivals de Catalunya,
a ciutats com Madrid, Copenhagen i a les Illes Balears, Marion Harper torna a Alta
Alella, estrenant l’escenari del Celler de les Aus, per presentar el seu segon disc,
que sortirà a la tardor del 2017.
A partir de les 20 hores, animeu-vos a descobrir els nostres vins i caves i a gaudir
de les propostes gastronòmiques del xef sobre rodes Marc Badia amb la seva
foodtruck Marc & CO (no inc en el preu de l’entrada).
A partir de les 22 hores, concert de Marion Harper. Acomiadarem la vetllada amb
una copa cortesia del celler.

Ferran Savall i Meritxell Neddermann presentaran en exclusiva el seu nou projecte
artístic en un concert on ambdós músics s’introdueixen en els seus móns sonors per
oferir-nos una proposta carregada d’energia, frescor i d’improvisació. Un mosaic
sonor de variades i diverses influències: de la música negra al jazz, passant per la
cançó d’autor i la música tradicional.
Rusó Sala presentarà Mare Nostra, un work in progress que proposa un viatge per
les tradicions musicals mediterrànies, mares de la nostra cultura, tot fent-les
dialogar amb l’actualitat a través de la cançó d’autor. Tot un mosaic de llengües
(català, àrab, espanyol, sefardita, occità) i sonoritats mediterrànies.
A partir de les 20h, a més de conèixer els nostres vins, abans i després dels espectacles podràs sopar sota els estels i amb les vinyes com a marc de fons. Juntament
amb el restaurant El Nou Antigó, posem a la teva disposició una oferta gastronòmica d’arrel tradicional, amb vocació contemporània i íntimament arrelada a
l’entorn. Receptes elaborades sense pressa i amb tota la passió del món.

AMB EL SUPORT DE

