Informació addicional com arribar-hi

Preus entrades
Presentació + concert
25 de juny
Ubicació Eudald Massana Noya

10€

Concert
17 de juliol
Ubicació Torre-ramona

18€

Concert
24 de juliol
Ubicació Torre- ramona

18€

Abonaments especials
Entrada combinada 2 concerts:
17 i 24 de juliol
Ubicació Torre-ramona

25€

Entrada combinada 3 concerts:
Presentació - concert
+ 2 concerts a Torre-ramona

30€

Poble medieval de Torre-ramona
Crta. C-243b. Sant Sadurní a Gelida, km. 17
08739 (Subirats)
Ubicació GPS: LAT 41.4208772 / LON 1.819922
Eudald Massana Noya
Finca El Maset, s/n.
Sant Pau d’Ordal 08739 (Subirats)
Ubicació GPS: LAT 41.38148 / LON 1.78132

Organitza

Amb el suport de

Patrocinador presentació

Col·laboradors especials

Altres col·laboradors

Venda d’entrades
www.turismesubirats.cat
Compra les teves entrades online a través de la pàgina web
oficial penedesturisme.cat (*)
Enllaç directe a la compra d’entrades a través d’aquest
codi QR:

Fotografia ©imma casanellas

18è Festival Música a les vinyes
Família
Bori de
Fortuny

Cellers col·laboradors

Qualsevol consulta en el moment de comprar les vostres
entrades demaneu ajut a reserva@penedesturisme.cat
o al telèfon 973 400 265
(*) Enguany, per les mesures Covid19, el festival aposta per la
venda d’entrades online i no hi haurà punt de venda d’entrades
físiques als punts habituals del Penedès.
Agraïm la col·laboració de les darreres edicions a Vinyet,
melmelades de raïm; Ajuntament de Gelida; CIC La Fassina;
llibreria l’Odissea.

TORRE-RAMONA (SUBIRATS)
PRESENTACIÓ CONCERT 25 DE JUNY
21.00h al Celler Eudald Massana
CONCERTS 17 i 24 DE JULIOL
22.30h a Torre-ramona (Subirats)

Divendres 25 de juny 2021
21.00h Presentació
21.15h Concert
Ubicació Celler Eudald Massana

Divendres

25

Dissabte 17 de juliol 2021
22.30h Concert
Ubicació Torre-ramona

JUNY

Dissabte

17

Dissabte 24 de juliol 2021
22.30h Concert
Ubicació Torre-ramona

JULIOL

Dissabte

24
JULIOL

Mario Mas

Carola Ortiz

Ignasi Terraza - Pepa Niebla

El nostre veí l’eclèctic i versàtil guitarrista Mario Mas, a més d’acompanyant
de luxe (Paco Ibáñez, Sílvia Pérez Cruz, Raúl Rodríguez, Coetus, Jackson
Browne, Leonard Cohen,...) ens oferirà un concert íntim en solitari. Un
viatge en el temps fent un recorregut per la història i tradició de la guitarra
amb un so orgànic. Una connexió entre folklore i música clàssica. Concert
biodinàmic amb molta vida “bids” i la força “dynamis” del solstici d’estiu. Us
atreviu? Un plaer per gaudir de la música.

És el tercer àlbum com a compositora de Carola Ortiz. En aquest nou
treball, ha musicat un recull de poesia catalana d’autores com Anna
Gual, Maria Mercè Marçal, Mercè Rodoreda i Montserrat Abelló, entre
d’altres, en que la dona, la seva història, el seu imaginari, els seus
mites, llegendes i la seva sensualitat són els motius centrals. Tot un
homenatge i un exercici de memòria a la figura de la dona a través del
temps.

Es tracta d’un concert molt especial, una estrena absoluta del Festival
de Música a les vinyes.

Mario Mas, guitarra

Carola Ortiz, veu, clarinet i composició
Bartolomeo Berenghi, guitarra
Sandrine Robillard, violoncel
Pau Lligadas, contrabaix
Marcelo Woloski, percussió

Ignasi Terraza, piano
Pepa Niebla, veu
Martin Leiton, contrabaix
Esteve Pi, bateria

Cantant, clarinetista i compositora, Carola Ortiz és una de les creadores
més dinàmiques de la nova generació de músics catalans, que es
complementa a la perfecció amb la guitarra de Bartolomeo Barenghi,
l’elegància del violoncel de la Sandrine Robilliard, l’harmonia del contrabaix
de Pau Lligadas i el ritme de les percussions de Marcelo Woloski.
Un univers sonor ple d’emocions i sentiments com el somni d’una nit d’estiu.

De Granada a l’Havana, Londres i Brussel·les, on resideix actualment la
Pepa Niebla. Teixint un vestit a mida on destaca la creativitat i el swing
del piano d’Ignasi Terraza, el so vibrant i harmònic del contrabaixista
canari Martín Leiton i la complicitat del bateria de Falset, Esteve Pi.
Tota una festa al mig de les vinyes per acostar-nos “a la orilla del mundo”.
Us hi esperem!

RECITAL DEL SOLSTICI D’ESTIU

Presentació
Abans de l’inici del concert, presentació del XVIII Festival Música a les
vinyes. 30 minuts abans portes obertes al celler per facilitar l’accés
esglaonat.
Concert
Actuació de Mario Mas

PECATA BEATA

Gastronomia
Abans dels concerts, podeu sopar en un
restaurant local o fer una degustació de vi
o cava en un wine bar entre vinyes.

EN LA ORILLA DEL MUNDO

Els
caps de setmana
del festival queda’t
a dormir en un
allotjament rural
i Viu Subirats!

La màgia del jazz que ens ofereix el trio de l’Ignasi Terraza es veurà
amplificada per la versatilitat vocal de la Pepa Niebla. Tot un viatge
emocional a partir de les influències i experiències d’aquests músics
extraordinaris. Del Blues al Soul, al Son cubà i la música popular.

Cultura i Patrimoni
Durant els dies del festival, la pintora de
Subirats Cathrine Bergsrud exposarà
en el seu espai obres seves i de l’artista
convidat Josep Massana.

Visites
a cellers, rutes
en bicicleta,
passejades, mercat
i productes de
proximitat

