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FESTIVAL D'ESTIU

FESTIVAL BOUQUET D’ALELLA

GEMMA HUMET
Divendres 3 de juliol, a les 22h, al celler Bouquet d’Alella

15 - 18 €

Ja no en tenim cap dubte. El que fins fa
ben poc era una de les grans promeses
de la cançó més genuïnament catalana,
és ara mateix una realitat tan ferma com
aquesta veu cridada a fer història.
Gemma Humet, la jove que va captivar
pesos pesants com Toti Soler o Toni
Xuclà, pot presumir no tan sols d’haver
renovat un gènere, sinó d’haver conquerit els cors de crítica i públic. Ho ha fet en
un temps rècord i de la mà d’un cançoner on les històries del dia a dia conviuen
amb sentides adaptacions de clàssics de
Serrat, Caetano Veloso o del seu oncle,
l’enyorat Joan Baptista Humet. Si canto
enrere és el seu primer disc.

ISABEL VINARDELL & ISABELLE LAUDENBACH
Dissabte 4 de juliol, a les 22h, al celler Bouquet d’Alella

15 - 18 €

Dues ànimes singulars que per fi s’han
trobat. Un recorregut sonor pels diferents
paisatges de la Mediterrània. Flamenc,
copla, folk i cançó melòdica van de la
mà en un discurs que fa de l’emoció i
l’expressió les seves raons de ser. Havent
adquirit experiència en formacions com
Cheb Balowski o Las Migas, Isabel Vinardell (veu) i Isabelle Laudenbach (guitarra)
sumen esforços en un projecte cridat a
destacar en el nostre panorama musical.
El seu primer disc no veurà la llum fins la
propera tardor. Per això aquesta vetllada
serà tan especial. Perquè podrem degustar de primera mà i amb mesos
d’antelació un repertori d’allò més rodó.

LA PETITA MALUMALUGA presenta ‘NÚVOLS’
Dissabte 4 de juliol, a les 18h, al celler Bouquet d’Alella

6€

Un món de núvols, trons, pluja i terra, descrit a través del llenguatge musical.
Un espectacle per a nens de 0 a 3 anys, on l’estètica dels núvols es combina
amb la infinitat de formes sonores que pot prendre l’aigua. Una manera diferent
i fascinant d’apropar la música i la natura als més menuts.

FESTIVAL D’ESTIU

Dissabte 11 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès

30 - 25 - 22 €

Després del pas de Manel i Antònia Font per l’escenari dels Jardins de Cal
Marquès, a les edicions de 2011 i 2012, aquest estiu aterra al Festival d’Estiu
un altre nom de referència dins del panorama musical català: Els Amics de les
Arts. El grup celebra el seu desè aniversari i presenta el quart disc de la seva
discografia Només d’entrar hi ha un dinosaure (DiscMedi, 2014) que ja ha estat
un èxit de vendes. Els Amics de les Arts van esclatar gràcies a l’àlbum
Bed&Breakfast. El seu següent disc, Espècies per catalogar, els va situar al
número 1 d’iTunes Espanya i els va portar a fer una gira que van immortalitzar
al seu CD-DVD Tenim dret a fer l’animal. En els seus deu anys junts han actuat
en els escenaris i festivals més reconeguts i la seva carrera ha estat distingida
amb una llarga llista de premis, entre d’altres, tres Discos d’Or, diversos Premis
Enderrok de la Música Catalana, el Premi Altaveu, el Premi Arc 2012 a la millor
gira per teatres i auditoris o tres Premis UFI, atorgats per les discogràfiques
independents.
DANI ALEGRET PIANO, ÒRGAN HAMMOND I VEU
JOAN ENRIC BARCELÓ GUITARRA ACÚSTICA I VEU
EDUARD COSTA MELÒDICA, MOOG, XILÒFON, PETITES PERCUSSIONS I VEU
FERRAN PIQUÉ GUITARRA ELÈCTRICA, PROGRAMACIONS I VEU
POL CRUELLS BAIX
RAMON ARAGALL BATERIA

FESTIVAL D’ESTIU

‘ÒPERA & ERÒTICA’ DE SÍLVIA ROQUETA
Divendres 10 de juliol, a les 22h, a Can Lleonart

15 €

Conxi Duro

La presència de la sensualitat, dels
gèneres masculí i femení i de la sexualitat en la música clàssica sempre ha
estat intensa. A diferència de la música
popular, l'existència d'aquest erotisme
en la música vocal del món clàssic té
lloc de manera implícita, disfressada
amb recursos musicals que tracten el
sexe i tot allò que l'envolta: seducció,
enamorament, festeig, desig, ambigüitat sexual, insinuació, passió, flirteig...
Realisme i món oníric es barregen en la
representació escènica, dibuixant un
quadre d'imatges i accions, des de la
comèdia més directa a la més sublim
poesia: un estímul pels sentits.
SÍLVIA ROQUETA SOPRANO
MARTA PLANELLA MEZZOSOPRANO - MIQUEL ROSALES BARÍTON
XAVI DOLÇ PIANISTA - SUSANA EGEA DIRECTORA D'ESCENA
CRISTINA ARRIBAS BALLARINA I FIGURANT

JUDIT NEDDERMANN
Dijous 16 de juliol, a les 22h, al Parc de Can Sors

Gratuït

Judit Neddermann, nascuda a Vilassar
de Mar, procedeix d’una família de
músics i té una àmplia formació
musical. Després de col·laborar amb
nombrosos projectes i grups musicals,
Judit Neddermann, cantant i autora,
ens presenta el seu primer disc en
solitari Tot el que he vist, amb el qual
ha estat guardonada amb el Premi
Descobertes. El disc és un viatge pels
diferents universos musicals que ha
conegut al llarg de la seva vida. Les
cançons d’aquest primer treball parlen
de records, del pas del temps, de
l'enyorança, de la nostàlgia, de la
tristesa i de l'amor.
JUDIT NEDDERMANN VEU I GUITARRA
KATHY SEY CORS - ANDREU MORENO BATERIA I PERCUSSIÓ
PAU FIGUERES GUITARRA ESPANYOLA I GUITARRA ACÚSTICA
ISAAC COLL BAIX - ADRIÀ PLANA GUITARRA ELÈCTRICA

SABORASONS

EL BANQUET DE LES PARAULES
Dissabte 18 de juliol, a les 19.30h, al Restaurant Els Garrofers

20 -10 €

Els Garrofers, Alta Alella i Els Versonautas, gràcies a la bona acollida de l'any
passat, tornen a presentar l'activitat més saborosa i sonora: La segona edició
del Banquet de les Paraules. Aquest espectacle presentarà un singular maridatge entre la gastronomia, la música i la poesia. Els textos de poetes universals
nedaran entre melodies, aromes, sabors i colors, creant així una metàfora
escènica, en la qual els alellencs hi sou tots imprescindibles.
ROQUI ALBERO TROMPETA, FLUGELHORN I VEU
ANA SANAHUJA PIANO I TECLATS
GONZALO RIVIÈRE MARIDATGE GASTRONÒMIC DELS GARROFERS
AA PRIVAT VINS

MARIONETES NÒMADES ‘EL TRESOR DEL PIRATA’
Divendres 17 de juliol, a les 19.30h, al Restaurant Els Garrofers

5€

La companyia Marionetes Nòmades neix a Barcelona l’any 2012 de la mà de
Pere Bigas i Bruno Valls. Amb trajectòries artístiques diferents, conflueixen en el
gust per la creació d’espectacles frescos, originals i de qualitat. El seu primer
espectacle conjunt, El Tresor del Pirata, ha sigut acollit amb gran èxit de públic
i de crítica en escenaris i festivals de Catalunya, Espanya, França, Itàlia, Suïssa
i Burkina Faso.

TALLER DE CUINA I LA TROPA SÒNICA
Diumenge 19 de juliol, a les 18h, al Restaurant Els Garrofers

5€

Gonzalo Rivière, xef d'Els Garrofers, impartirà un taller de cuina per a pares,
mares i fills. Es realitzaran dues receptes dolces i per acabar elaborarem gelats
de pal. La jove formació Tropa Sònica d’ex-alumnes de l’escola de la Concepció de Barcelona, dirigida per Joan Vilalta, ens oferirà un concert de jazz, blues
i gospel. Ells van estudiar música gràcies a un fabulós projecte que integra
aquesta disciplina en el currículum escolar. La improvisació, el ritme i el swing
seran els protagonistes de la vetllada.

MÚSICS EN RESIDÈNCIA

Jordi Farrús

ELS MÚSICS

Músics en Residència va néixer l’any 2010 amb la voluntat d’apropar a la ciutadania el procés de creació i interpretació musical, posant a disposició del
públic diferents formacions instrumentals de música de cambra difícils de
trobar. En els seus sis anys de trajectòria aquesta experiència d’estades
musicals, pionera a Catalunya, s’ha convertit en un element diferencial del
Festival d’Estiu. Enguany hi participen 13 intèrprets.

CORDA
JONATHAN MESONERO VIOLÍ JÚNIOR
HELENA SATUÉ VIOLÍ
HELLEN WEISS VIOLÍ
LANDER ECHEVARRÍA VIOLA
ARIADNA CHMELIK VIOLONCEL JÚNIOR
GABRIEL SCHWABE VIOLONCEL
APÒSTOL KOSSEV CONTRABAIX

VENT
PAU RODRÍGUEZ CLARINET JÚNIOR
MARIA JOSÉ RIELO FAGOT
JOSÉ VICENTE CASTELLÓ TROMPA

PIANO
IVET FRONTELA
TALGAT KURMANKULOV

VEU
CRISTINA SEGURA MEZZOSOPRANO

ELS CONCERTS
15 €

Dijous 23 de juliol, a les 22h, a l’Església de Sant Feliu
Johannes Brahms
Trio nº1 en si major, op.8

Jonathan Mesonero, Ariadna Chmelik i Ivet Frontela

Ludwig van Beethoven
Septet en mi bemoll major, op.20

Hellen Weiss, Lander Echevarría, Gabriel Schwabe, Apòstol Kossev, Pau Rodríguez, Maria José
Rielo i José Vicente Castelló

15 €

Dissabte 25 de juliol, a les 22h, a l’Església de Sant Feliu
Ernest Chausson
Chanson perpetuelle op.37

Helena Satué, Jonathan Mesonero, Lander Echevarría, Ariadna Chmelik, Talgat Kurmankulov
i Cristina Segura.

Krzysztof Penderecki
Sextet

Hellen Weiss, Lander Echevarría, Gabriel Schwabe, Pau Rodríguez, José Vicente Castelló i Talgat
Kurmankulov.

Antonin Dvorak
Quintet nº2 en la major, op. 81

Helena Satué, Jonathan Mesonero, Lander Echevarría, Ariadna Chmelik i Ivet Frontela.

ASSAJOS OBERTS AL PÚBLIC
Del 19 al 25 de juliol, a Can Lleonart i l’Escola Ressò

Gratuït

Tothom qui vulgui gaudir i descobrir la música des de dins està convidat als
assajos que es faran a Can Lleonart i a l'escola Ressò. Consulteu el calendari a
www.festivalalella.org i www.musicsenresidencia.org

CONCERT 'CARTA BLANCA'
Divendres 24 de juliol, a les 19h, a Can Lleonart

5€

En aquest concert, conduït per Judit Cuixart, professora de música i coordinadora del projecte Músics en Residència, podrem escoltar partitures que no
tenen cabuda als concerts del 23 i 25 de juliol.

SESSIÓ INFANTIL ‘ELS PETITS LUTHIERS’
Dilluns 20 de juliol, a les 18.30h, a les Antigues Escoles Fabra

3€

Audició i taller de construcció d’instruments per a infants de 6 a 12 anys, a
càrrec dels músics en residència i de Mercè Trujillo. Qui s’hi apunti assistirà a
un assaig a Can Lleonart on els músics faran una explicació sobre l’instrument
que toca cadascun d’ells. Després es desplaçaran a les Antigues Escoles Fabra
on construiran diferents instruments que tocaran al final de l’activitat. Els nens i
nenes estaran acompanyats tota l’estona per adults. Les places són limitades.

VENDA D'ENTRADES
A partir del 20 de juny
· Oficina de Turisme d'Alella
· www.festivalalella.org

MÉS INFORMACIÓ
· 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
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