
TALLERS
Consulta la resta de tallers de música a barcelona.cat/ccalbareda

De setembre a desembre 2020

MÚSICA

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.

EXPOSICIONS

ENDERROCK: 300 NÚMEROS EN 25 IMATGES
Del 8 al 26 de setembre
Inauguració: 8 setembre, a les 19.30 h
Exposició gràfica que mostrarà algunes de 
les imatges que han format part de les por-
tades dels més de 300 números de la revista 
Enderrock. 

MIAU, MOSTRA INACABADA D’ART URBÀ
De l’1 al 28 octubre (Perifèria Beat)
Inauguració: 1 d’octubre, a les 19.30 h
El MIAU és art urbà, però també una forma 
alternativa de creació de comunitat i de re-
cuperació de memòria. Sessió musical de 
DJ Tape on me el dia de la inauguració.
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PROCÉS COMPOSITIU - VIRTUAL  
Dijous 22 d’octubre, a les 19.30 h 
Què ha de tenir una cançó per connectar 
amb el públic? Què determina que una 
cançó es converteixi en èxit o mori en 
l’oblit? Hi col·labora: La Tornada.  

BARCELONA PENSA: PENSAR I FER MÚSICA 
Dimecres 18 de novembre.
Concert: 20 h. Xerrada: 21 h
Incursió en l’antropologia de la música, 
per reflexionar sobre els usos del terme 

“popular” en la música a càrrec de Miquel 
Ferrés, i actuació del grup Canvis Vells.

MÚSICA, GÈNERE I VIOLÈNCIES: 
CANÇONS DEL PATRIARCAT MUSICAL 
I LA SEVA RÈPLICA FEMINISTA   
Dijous 26 de novembre, a les 19.30 h
Buscarem fer-nos preguntes sobre les 
relacions entre gènere/s, la funció discipli-
nària de les violències simbòliques i la mú-
sica com manifestació i narrativa cultural 
de cada època. Amb Xavier Riembau (DJ 
Diego Armando) i Lucía Serra.

ÀFRICA ÉS EL RITME DEL MÓN:
MUSIC UPON WAR - NOU  
Dimecres, de 19 a 21 h.
Inici: 30 de setembre (7 sess.).
Preu: 51,16 € Professora: Sarah Ardite
 
INICIACIÓ A L’ESTUDI DE SO,
ENREGISTRAMENT I MESCLA   
Dilluns, de 19.30 a 21 h. Inici: 28 de se-
tembre (8 sess.). Preu: 43,85 € 

HARMÒNICA DE BLUES: TONGUE 
BLOCKING - NOU    
Dimarts, de 19.15 a 20.45 h. Inici: 29 de 
setembre (7 sess.). Preu: 38,37 €

GUITARRA ACÚSTICA I CLÀSSICA (2N 
NIVELL)     
Dijous, de 20 a 21.15 h . Inici: 1 d’octu-
bre (8 sess.). Preu: 36,54 €

UKELELE (INICIACIÓ)     
Dimecres, de 19 a 20.15 h. Inici: 30 de 
setembre (8 sess.). Preu: 36,54 €



CONCERTS

MAGALÍ SARE I SEBASTIÀ GRIS  
Divendres 2 d’octubre, a les 20 h
A boy and a girl és el seu primer disc junts, 
que aposta per l’experimentació electròni-
ca a través de la desconstrucció de temes 
clàssics de cambra i cançons populars 
mallorquines. BDC.

MARINA HERLOP 
Divendres 9 d’octubre, a les 20 h

Presenta amb banda Pripyat, un gir ma-
nifest radicat en la introducció d‘eines 
tecnològiques al procés de composició i 
producció. 

AMOR ETERN ALT GRUP DE RISC  
Divendres 16 d’octubre, a les 20 h
Les cançons, inèdites fins ara, de Pepe 
Sales reinterpretades per Lulú Martorell i 
Martí Sales, que en recita poemes. 

Concerts, xerrades i cinema: entrada gratuïta amb reserva prèvia. Reserves en línia a al-
bareda.inscripcionscc.com, presencialment o telèfon la setmana de l’activitat. Dues entrades 
màxim per persona.
BDC = activitats que formen part del circuit Barcelona Districte Cultural.

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL

INSÒLITS

CONCERTS

KOKO-JEAN & THE TONICS                            
FEATURING DANI NEL·LO 
Divendres 30 d’octubre, a les 20 h
Koko-Jean, l’explosiva cantant de soul re-
coneguda pel seus 10 anys de carrera amb 
el seu anterior grup de rhythm and soul The 
Excitements, torna amb nova munició, The 
Tonics! BDC.

KETEKALLES 
Divendres 27 de novembre, a les 20 h

Des de la fusió (rumba, funk, hip-hop, 
soul...) les seves cançons són un viatge 
introspectiu que barregen l’àmbit perso-
nal amb el polític; amb idees llibertàries, 
feministes i una bona harmonia. BDC.

SABOR DE GRÀCIA   
Divendres 18 de desembre, a les 20 h
Celebra 25 anys als escenaris fent un ho-
menatge a la rumba catalana en format 
quartet. BDC.

MUSICALMENT PARLANTCOL·LABORACIONS

RUN FOR YOUR LIFE
Dimecres 23 de setembre, a les 20 h
Assaig públic de l’espectacle del projecte 
European Caravan; que té l’objectiu de 
construir ponts entre les diverses cultures 
del continent, amb un focus especial en 
artistes gitanos.

ALBAREDALPARC¡¡¡
PERIFÈRIA BEAT VOL. 4
Dissabte 3 d’octubre 

Festival al voltant de la cultura hip-hop al parc 
de les Tres Xemeneies. Cal reserva prèvia.

12 h Grafiti
17 h Taller familiar Dansa Afrobeatz amb 
Fatu Afrikangyal 
19 h Micro obert amb Llobregat Block 
Party + DJ Device Beatmaker
Concerts
20.30 h Poor Tramit
21.30 h Lil Russia 
22.30 h Bcn Afrobeats

CESK FREIXAS  
Dissabte 17 d’octubre, a les 20 h 
Concert del cantautor inclòs dins la pro-
gramació de les Cases de la Festa. A càr-
rec del Consell de cultura popular i tradici-
onal del Poble-sec. 

BEAT BATTLE 
Divendres 23 d’octubre, a les 18 h
Tres finalistes hauran de samplejar una 
cançó d’un vinil i produir un nou beat. Be-
atshowcase amb Lucas Pulcro de Stash 
House i micro obert per als MC que hi vul-
gueu participar. 

FESTIVAL BROT  
Dissabte 7 de novembre, a les 19 h
Festival de música jove de Barcelona. 
N’acollim una de les semifinals amb qua-
tre grups. 

FESTIVAL SIMFÒNIC   
Dissabte 21 de novembre, a les 18 h
Una diada de concerts simultanis i gra-
tuïts. L’Escola de Músics i JPC del Raval 
portarà corals i combos de música mo-
derna a l’Albareda. 

BIS FESTIVAL: NAVARRI + ZESC  
Divendres 4 de desembre, a les 20 h
El BIS escalfa motors en una festa amb 
propostes de pop independent d’Ultra-lo-
cal Records.  

XARRAMPIM  
Dissabte 12 de desembre, a les 20 h 
Espectacle de poesia improvisada i can-
tada de Corrandes són corrandes, inclòs 
dins la programació de Cases de la Festa. 
Ho organitza el Consell de cultura popular 
i tradicional del Poble-sec. 

En col·laboració amb el Barcelona Districte Cultural i el Festival In-Edit.

PJ HARVEY: A DOG CALLED MONEY   
Dijous 17 de setembre, a les 19 h 
Testimoni visual del procés creatiu de l’àl-
bum de PJ Harvey The Hope Six Demoliti-
on Project (2016). 
Actuació prèvia de Littio X.

THE BLACK POWER MIXTAPE  
Dijous 8 d’octubre, a les 19 h
La pel·lícula examina l’evolució i la diàspo-

ra del moviment Black power en la comu-
nitat afroamericana des de 1967 a 1975. 
Actuació prèvia de Tarquim Beatmaking.

KATE NASH: UNDERESTIMATE THE GIRL   
Dijous 19 de novembre, a les 19 h
L’odissea vital i artística de la cantautora 
pop Kate Nash condensa les trampes de 
l’èxit prematur i la deriva de la indústria 
musica. Girl power. Actuació prèvia de 
Dasa, finalista del Festival BROT. 

ENDERROCK 300 - VIRTUAL   
Dimarts 15 de setembre, a les 19.30 h 
Conversa amb el cap de fotografia de la 
revista Enderrock, Xavier Mercadé, un 
dels fundadors de la publicació. A Insta-
gram Live (@ccalbareda).

EINES DE PROMOCIÓ PER A GRUPS 
EMERGENTS - VIRTUAL  
Dimarts 22 de setembre, a les 19.30 h
Conversa amb Ferran Amado (coordinador 
Sona9) i Miguel Zamarripa (coordinador 

Brot i mentor del Pedrera 3.8), que explica-
ran les principals eines de promoció per a 
artistes i grups emergents. A Instagram Live 
(@ccalbareda). Hi col·labora: Enderrock.

RECURSOS DIGITALS PER A MÚSICS 
- VIRTUAL  
Dijous 15 d’octubre, a les 19.30 h
Les eines digitals han revolucionat per com-
plet la manera en què escoltem música i ara 
prenen més importància que mai. En aques-
ta jornada debatrem com treure’n el màxim 
rendiment. Hi col·labora: La Tornada.


