Preus entrades
Presentació-concert 22 de juny
a Sumarroca: 10€

Concert 21 de juliol a Torre-ramona: 18€

Concert 28 de juliol a Torre-ramona: 18€

Abonaments especials:
Entrada combinada concerts
21 i 28 de juliol a Torre-ramona: 25€
Entrada combinada presentació-concert
+ un concert a Torre-ramona: 23€

Informació addicional com arribar-hi
Poble medieval de Torre-ramona
Crta. C-243b. Sant Sadurní a Gelida, km. 1,7
08739 Subirats
Coordenades GPS: LAT 41.4208772 / LON 1.819922
Bodegues Sumarroca
Crta. C-243b. Sant Sadurní a Gelida, km. 15
08739 El Rebato (Subirats)
Coordenades GPS: LAT 41.4289080 / LON 1.8305700
Organitza:

Entrada combinada presentació-concert
+ dos concerts a Torre-ramona: 30€
Les localitats no són numerades.

Venda d’entrades

Amb el suport de:

Patrocinador presentació:

Al web www.turismesubirats.cat
o www.enoturismepenedes.cat i als següents
punts de venda del Penedès (*).

Gelida

Subirats

Ajuntament de Gelida
Plaça de la Vila, 12
Tel. 93 779 00 58

Oficina de Turisme
de Subirats
Estació RENFE
Lavern-Subirats
Tel. 93 899 34 99

Sant Sadurní d’Anoia
CIC La Fassina
C. Hospital, 23
Tel. 93 891 31 88

(*) El preu entrada de la presentacióconcert a Sumarroca i/o la venda
d’abonaments que combina la
presentació-concert a Sumarroca
amb un o dos concerts a Torreramona es venen a l’Oficina de
Turisme de Subirats.

Mercat
del Préssec d’Ordal
Parada: Vinyet,
melmelades de raïm
Sant Pau d’Ordal
Vilafranca del Penedès
Llibreria l’Odissea
C. de la Font, 26
Tel. 93 818 14 73

Col·laboradors especials:
Família
Bori
de Fortuny

Casa Taller
Catherine
Bergsrud

Altres col·laboradors:

Cellers col·laboradors:

XVI Festival
de Música
a les vinyes
22 de juny de 2018 a les 20.30h
a Bodegues Sumarroca
21 i 28 de juliol de 2018 a les 22.30h
a Torre - ramona (Subirats)

El XVI Festival de Música a les vinyes ens proposa un maridatge de cava i préssecs d’Ordal amb concerts únics i extraordinaris.

PRESENTACIÓ-CONCERT

22 de juny
a Bodegues Sumarroca
Tres mestres de les cordes i l’harmonia ens conviden a
un viatge sonor ple d’emocions. Del barroc al jazz amb
diferents estacions, Vivaldi, Manuel de Falla, Heitor VillaLobos, Astor Piazzolla, Duke Ellington, Keith Jarrett.
Aquests tres músics entre moltes altres coses, els uneix
el seu concepte eclèctic de l’estètica musical, no lligat a
cap estil i obert a tots. Tota una festa al mig de les vinyes.

Trio Alabau
Bardagí-Garrobé

DE VIVALDI A KEITH JARRET
Quim Quim Alabau, violoncel
Pere Bardagí, violí
Joan Garrobé, guitarra

Presentació XVI Festival
Música a les vinyes
a Bodegues Sumarroca
A les 19.30h, una hora abans de l’inici del concert,
copa de benvinguda i presentació
del XVI Festival de Música a les vinyes
A les 20.30h, actuació concert
Trío Alabau – Bargadí - Garrofé
A les 21.30h, cloenda de l’acte amb el maridatge
de cava Sumarroca i Préssec d’Ordal,
acompanyat amb coca de forner

21 de juliol a Torre-ramona

28 de juliol a Torre-ramona

És un concert pensat exclusivament pel Festival de música
a les vinyes.
El jazz del piano d’Albert Sanz amb molta ànima,
swing i melodia es combina a la perfecció amb la màgia
de la guitarra de Pau Figueres que domina tots els
llenguatges musicals sense perdre mai l’expressivitat. I
amb la complicitat de les percussions d’Arnau Figueres
aconsegueixen un so mediterrani ple de llum i colors. Un
autèntic plaer per una nit d’estiu.

En aquest concert, Elisabet Raspall estrenarà la
composició pròpia, original per a l’ocasió “VINCLES,
lligams de sang i de terra” que dedica al seu pare, per
sempre al cor i a la memòria, al seu entorn, al mar, a la
terra, al cel i al vi que ens alegra la vida.
A més de l’estrena, la pianista i compositora vilanovina
presentarà amb el seu Quintet el repertori personal
“VITAL”, l’onzè treball de collita pròpia dins la seva
trajectòria, juntament amb sorprenents innovacions.
La música d’Elisabet Raspall és ben nostra i alhora
universal, un jazz original, pur, profund, amb arrels
mediterrànies que no deixen d’evocar els clàssics, però
amb una identitat pròpia.

Albert Sanz
& Pau Figueres

A PROP DE LA MITJANIT
(Round about midnight)
Albert Sanz, piano
Pau Figueres, guitarra
Arnau Figueres, percussió

ESPAI CULTURAL DEL FESTIVAL
Dues hores abans dels concerts, podreu visitar l’obra de
l’artista de Subirats Cathrine Bergsrud en el nou espai
artístic de la seva casa taller a Torre-ramona.

Elisabet Raspall
Quintet
“VINCLES-VITAL”

Elisabet Raspall, piano i composició
Dani Pérez, guitarra
Benet Palet, trompeta i flauta
Pep Pérez Cucurella, baix elèctric
Marc Miralta, bateria i percussió

del festival, acompanyat d’una tapeta elaborada amb
melmelada de raïm Vinyet.
Abans dels concerts, podreu sopar en horari especial:
Hotel-Restaurant Sol i Vi. Tel. 93 899 32 04

GASTRONOMIA DEL FESTIVAL

CELLERS DEL FESTIVAL

Dues hores abans dels concerts, podreu degustar a
Torre-ramona una copa de vi del celler patrocinador

Abans dels concerts, visites als cellers participants del
festival. Més informació a www.turismesubirats.cat

