MUSICALMENT PARLANT

Aquest trimestre us proposem dues xerrades orientades a donar eines a músics i formacions per sobreviure a l’autogestió i relacionar-se amb la indústria musical. Consulteu els
i les ponents a la web. En col·laboració amb La Tornada.
COM SOBREVIURE DES DE L’AUTOGESTIÓ
Dimarts 7 de maig, a les 19.30 h
Cada vegada són més els i les músics que
decideixen assumir totes les tasques extra
musicals derivades del seu grup. Parlarem
de com afrontar-ho i aconseguir fer-se un
lloc en el sector musical des de l’autogestió.

COM RELACIONAR-SE AMB LA INDÚSTRIA MUSICAL
Dimarts 14 de maig, a les 19.30 h
Amb músics i professionals conversarem sobre com gestionar la relació amb les empreses
del sector i quines necessitats pot cobrir cada
una (management, booking, discogràfiques...).

EXPOSICIÓ
SECUACES CREW, 20 AÑOS DE HIP HOP
Del 2 al 31 de maig
Inauguració, dijous 2 de maig a les 19.30 h
Los Secuaces és un col•lectiu dedicat al grafiti

i a la música establert a Barcelona format per
writers, MC’s, DJ’s i beatmakers. Després de
més de 20 anys de trajectòria, l’any 2018 van
reunir peces de petit format i fotografies dels
seus murs més representatius.

TALLERS

A més dels tallers habituals de guitarra, cant o ukelele us proposem aquests cursos:
COMBO DE BLUES. Del blues al jazz
Dimecres, del 8 de maig al 19 de juny,
de 19 a 21 h. Preu: 57,43 €
Professor: Sergi Blanch

HARMÒNICA. Iniciació a l’harmònica de blues
Dimarts, del 30 d’abril al 18 de juny, de
19.30 a 20.45 h. Preu: 41,02 €
Professor: Lluís Souto

INICIACIÓ A L’ESTUDI DE SO,
ENREGISTRAMENT I MESCLA
Dimarts, del 30 d’abril al 18 de juny,
de 19.30 a 21 h. Preu: 49,22 €
Professor: Guillem Pascual

ÀFRICA ÉS EL RITME DEL MÓN: EL CONTINENT AFRICÀ EN MATÉRIA DE PENSAMENT CRÍTIC (NOU)
Dijous, del 2 de maig al 21 de juny,
de 19.30 a 21 h. Preu: 42,11 €
Professora: Sarah Ardite

BUCS D’ASSAIG
Tens un grup de música i necessites un lloc on assajar? Al Centre Cultural Albareda hi ha
bucs d’assaig a preus assequibles equipats amb bateria, amplificadors i equip de veus.
Informa-te’n a la nostra web o escriu a ccalbareda@ccalbareda.cat.

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei
Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al
fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del
que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les
activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit
al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix
de Cultura S.L. i el seu delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS
S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a. 08011
de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat

MÚSICA

d’abril a juny de 2019

Per als concerts, xerrades i cinema: entrada gratuïta amb reserva prèvia tret que s’indiqui el contrari. Cal reservar l’entrada de manera presencial, trucant al 934 433 719 o online (https://albareda.
inscripcionscc.com). Es poden reservar 2 entrades per persona com a màxim. Aforament limitat.

CONCERTS
ESTACIÓN DEL ESTE
Divendres 5 d’abril, a les 20 h
Estación Del Este és un punt de trobada
en què intèrprets de diferents nacionalitats i bagatges conflueixen per retre homenatge en clau contemporània a les sonoritats populars de l’Europa de l’Est i el
Pròxim Orient. Aquest concert forma part
del circuit Barcelona Districte Cultural.

FERRAN PALAU
Divendres 12 d’abril, a les 20 h
Blanc és el tercer disc en solitari de Ferran
Palau. Un àlbum de dream pop autoral,
d’una bellesa subtil i delicada que embolcalla l’oient en un ambient vaporós i poètic. Aquest concert forma part del circuit
Barcelona Districte Cultural.

CONCERTS AL PATI

Amb l’arribada del bon temps, traslladem l’escenari al pati de l’Albareda.
KWAME AFROVIBES
Divendres 7 de juny, a les 20 h
Kwame Afrovibes presenten el segon disc
Don’t worry about life, un treball impregnat
del highlife original de Ghana, makossa,
reggae, afrobeat, funk o azonto.
IZÄ
Divendres 14 de juny, a les 20 h
Veneno és el nom del segon àlbum
d’aquesta cantant i compositora. El disc

es mou entre el funk, el rock, el pop i
l’electrònica, encapçalat per la poderosa
veu d’arrels gaditanes d’Izä.
ÀFRICA ÉS EL RITME DEL MÓN
Sessió de DJs
Divendres 21 de juny, a les 20 h
En aquesta sessió, els alumnes punxaran
la música que ha sonat al curs Àfrica és el
ritme del món de l’Albareda. Coordinat per
Sarah Ardite.

LA CARBONERA

Un cicle que mostra els grups que tiren endavant els seus projectes a l’Albareda.
En aquests concerts veureu què es cou setmana rere setmana als bucs d’assaig
del centre.
LA FEMME BRUTAL
Divendres 17 de maig, a les 20 h
La Femme Brutal és un duet de la nova
escena punk. So cru i directe, bases clàssiques i melodies garage, veus melòdiques i lletres entre línies.
QUARTET CALDERS
Divendres 24 de maig, a les 20 h
Quatre joves músics apassionats per la

música de cambra presenten el programa
Del clàssic al romàntic. Quartets de corda
de Mozart, Haydn i Mendelssohn.
TREEPLET
Divendres 31 de maig, a les 20 h
Treeplet és un trio internacional amb seu a
Barcelona. El seu treeangle els porta una
inspiració que floreix a l’escenari través
d’eines com el joc rítmic, l’exploració tímbrica i la improvisació.

COL·LABORACIONS
CONCIERTEM
Dissabte 13 d’abril, a les 17 h
Organitzat pel Centre de Dia Tres Pins,
aquesta és la 6a edició del concert solidari
de música inclusiva per acostar la música
moderna a les persones amb discapacitat
intel·lectual.
PRIMAVERA ALS BARRIS
Dijous 2 de maig, a les 20 h
Sota la irrenunciable premissa de fer visible el
latent talent local, el projecte s’emmarca dins
de la programació de Primavera a la Ciutat.
JAM SESSION
Divendres 3 maig, a les 20 h
Jam session de blues, soul i funk. Porta l’instrument i participa a la jam amb altres músics.
Inscriu-te a la nostra web, on trobaràs un
llistat de temes que et pots preparar. Coordinada per Sergi Blanch.
PERIFERIA BEAT FESTIVAL
Beat battle
Dissabte 4 de maig, a les 17 h

Beat battle entre productors i creadors de
ritmes. Tres finalistes hauran de samplejar
una cançó d’un vinil i produir un nou beat.
Més informació i inscripcions a la web.
A les 19.30 h OKA MILES en concert
FESTIVAL BROT
Divendres 10 de maig, a les 20 h
El festival Brot és el festival dels grups
joves de Barcelona organitzat per equipaments musicals de la ciutat i la Regidoria
de joventut. Acollim una de les semifinals
del festival amb quatre dels grups seleccionats per participar-hi.
LOCK IS A NOT A JOKE
Lock is not a joke battle│Spain Qualification 2019
Dissabte 15 de juny, de 15 a 21h
Us convidem a veure Lock is not a joke
Battle Spain Qualification, una competició de dansa urbana, centrada en l’estil
locking. Activitat recomanada per a joves
d’entre 12 i 18 anys.

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL
MELÒMANS / BEAT!
En col·laboració amb l’In-Edit on Tour i el Perifèria Beat Festival us proposem un cicle
de cinema documental musical que ha posat l’objectiu de la seva càmera en el món del
hip-hop i el rap i els seus protagonistes.
BEAT THIS! A HIP HOP STORY
Dijous 9 de maig, a les 19.30 h
Fontaine atrapa el hip-hop en la seva incipiència amb un treball narratiu original
i elèctric com una pel•lícula de marcians.
Bronx apocalíptic, Kool Herc, “Planet
Rock”, B-Boys, noies rapejant... Director:
Dick Fontaine. RU, 1984.
DAS WASSUP
Dijous 16 de maig, a les 19.30 h
Crònica de la primera i tumultuosa gira
europea de Yo Majesty, trio de raperes
lesbianes i cristianes dels barris més mar-

ginals de Tampa (Florida), juntament amb
dos músics anglesos. Director: Johannes
Schaff. RU, 2017.
NAS: TIME IS ILLMATIC
Dijous 23 de maig, a les 19.30 h
La ruta cap al “disc perfecte” del hip-hop
està pavimentada amb pares artistes, beef
entre rapers, amics morts, infantesa problemàtica i rebuig del sistema educatiu.
Erykah Badu, Pharrell Williams, Alicia Keys
i molts altres es postren davant del debut
de Nas. Director: One9. EUA, 2014.

