Informació addicional com arribar-hi

Preus entrades
Preu online 10€

Presentació + concert
17 de juny
Ubicació Celler Carol Vallès

Preu taquilla* 12€

Concert
23 de juliol
Ubicació Torre-ramona

Preu taquilla* 21€

Concert
30 de juliol
Ubicació Torre- ramona

Preu taquilla* 21€

Preu online 18€

Preu online 18€

Poble medieval de Torre-ramona
Crta. C-243b. Sant Sadurní a Gelida, km. 17
08739 (Subirats)
Ubicació GPS: LAT 41.4208772 / LON 1.819922
Celler Carol Vallès
Can Parellada s/n
Corral del Mestre - Can Cartró
Ubicació GPS: LAT 41.40185 / LON 1.73446

Organitza

Amb el suport de

Patrocinador presentació

Col·laboradors especials

* Venda a taquilla el mateix dia del concert

Abonaments especials
Entrada combinada 2 concerts:
23 i 30 de juliol
Ubicació Torre-ramona

30€

Entrada combinada 3 concerts:
17 de juny; 23 i 30 de julio
Ubicació Celler Carol Vallès i Torre-ramona

35€

Venda d’entrades
www.turismesubirats.cat

Família
Bori de
Fortuny

Altres col·laboradors

Compra les teves entrades online a través de la pàgina web
oficial entràpolis (*)
Enllaç directe a la compra d’entrades a través d’aquest codi qr:

Col·laboradors maridatge concert 23 de juliol

19è Festival Música a les vinyes
TORRE-RAMONA (SUBIRATS)
PRESENTACIÓ CONCERT 17 DE JUNY
20h a Celler Carol Vallès

Qualsevol consulta en la compra de les vostres entrades
demaneu ajut a hola@entrapolis.com o al 93 899 34 99
Col·laboradors maridatge concert 30 de juliol
(*) El festival aposta per la venda d’entrades online. Els dies de concert, l’organització habilita un punt de venda d’entrades a taquilla.

CONCERTS 23 i 30 DE JULIOL
22.30h a Torre-ramona (Subirats)

Divendres 17 de juny 2022
20.00h Presentació-Concert
Ubicació Celler Carol Vallès

Carolina Alabau
Èlia Bastida

Divendres

17
JUNY

MERAKI

Dissabte 23 de juliol 2022
22.30h Concert
Ubicació Torre-ramona

Fortià
Miralta
Torres

Dissabte

23
JULIOL

TRES X TRES

Dissabte 30 de juliol 2022
22.30h Concert
Ubicació Torre-ramona

Cobla Marinada
Pere Martínez
Vicens Martín

Dissabte

30
JULIOL

LLUM

CANÇONS, POEMES I LLUITA

Meraki és una paraula grega que significa fer alguna cosa des de l’ànima,
amb amor i creativitat. Això és el que transmeten a l’escenari la cantant i
pianista Carolina Alabau (Quartet Melt) i la violinista i també cantant Èlia
Bastida (Sant Andreu Jazz Band). Meraki és un recull de composicions
pròpies i de versions de cançons tradicionals, música mediterrània, música
brasilera, bossa nova i jazz. Podrem escoltar des de Corrandes d’exili a The
Sound of Silence, passant per Mar e Lua o temes propis com Something
New i Aquela Melodia.Tot amanit amb brillants sonoritats i veus de colors,
per celebrar l’estiu.

Tres x Tres és un concert creat expressament pel Festival de Música a
les vinyes. Neix de la unió de tres músics singulars, que sota la tradició
del jazz comparteixen influències i sensibilitats a partir d’un diàleg
respectuós i generós, creant un so únic i irrepetible.
Els mestres del ritme Manel Fortià i Marc Miralta, melòdics i explosius,
formen la secció rítmica més sol·licitada del moment i es complementen a
la perfecció amb l’exuberància i elegància del piano de Xavi Torres. Tot un
luxe per gaudir d’una nit màgica.

Aquest espectacle és un recull de cançons i poemes musicats que
representen la lluita dels pobles, amb diversitat geogràfica i temporal,
però que destaquen per la seva qualitat i la seva importància emocional,
simbòlica e històrica. Un viatge on la foscor esdevindrà llum a través
del flamenc i el jazz. Dues músiques que defineixen a la perfecció els
sentiments de dolor i lluita.
La força expressiva de la veu de Pere Martínez, la potència de la
cobla Marinada, més la percussió de David Domínguez combinades amb
els arranjaments del director musical, Vicens Martín ens transporten a un
món ple d’emocions

Carolina Alabau, veu, piano i percussió
Èlia Bastida, violí i veu

Manel Fortià, contrabaix
Marc Miralta, bateria
Xavi Torres, piano

Cobla Marinada
Pere Martínez, veu
Vicens Martín, guitarra, arranjaments i direcció
David Domínguez, percussió

Presentació, abans de l’inici del concert, visita guiada al celler Carol Vallès
i presentació del XIX Festival Música a les vinyes.
Concert, actuació de Carolina Alabau-Èlia Bastida

Maridatge

Gastronomia

Per arrodonir uns concerts de gran qualitat en un
espai singular, després de cada actuació, hi haurà la
tradicional degustació de cava i préssec d’Ordal
davant la Confraria del Cava.

Abans dels concerts, podeu menjar en horari especial en
un restaurant local o tastar el vi i el cava en una terrassa
entre vinyes.

Els cellers
de Subirats obren
els wine bars i ofereixen
degustacions sense
necessitat de fer
una visita.

Cultura i Patrimoni
Els dies del festival, la pintora de Subirats Cathrine
Bergsrud exposa en el seu espai obres seves i de
l’artista convidat Ramon Pujolboira. Títol de l’exposició:
Somnis entre mites.

Queda’t a dormir
entre vinyes en un
allotjament rural
i Viu Subirats tot
el cap de setmana...
rutes en bicicleta,
mercat, passejades,
castell!

