


CONCERTS

MEMÒRIA SÒNICA 
Divendres 3 de juny, de 18 a 21 h 
Viatge sonor per músiques de territo-
ris emancipats a través de sessions 
en vinil i el suport de Pororoca Sound 
System i un col·lectiu de selectors co-
lombians. 

LA FACTORIA DE DJ 
Dijous 9 de juny, de 18 a 21 h 
Punxada col·lectiva de les persones que 
al llarg de cinc anys s’han format com a 
DJ a l’Albareda. També ens acompa-
nyaran DJ i selectores de Barcelona.

MIRLA RIOMAR 
Divendres 10 de juny, a les 20 h 
Presentació d’Afrobrasileira. Fusió d’ar-
rels rítmiques de Salvador de Bahia amb 
pinzellades de jazz i soul, així com l’ús 
d’efectes i petits elements electrònics.

PAPA ORBE & LOS CIENTÍFICOS 
DEL SABOR
Divendres 17 de juny, a les 20 h 
Son cubano, latin jazz i descarga. Pre-
senten en format octet Sabor y medio. 
Un viatge a les arrels de la música an-
tillana. 

LA CARBONERA
Cicle que mostra els grups que tiren endavant els seus projectes a l’Albareda.

COL·LABORACIONS

CONCERTS AL PATI  

LA CLIKA PIKA 
Divendres 13 de maig, a les 20 h
Grup format per quatre MC i un dj que 
neix d’un taller de rap per a dones i iden-
titats dissidents. Temes amb percussi-
ons properes a l’afrorap o la cúmbia. 

NEREA BASSART TRIO 
Divendres 20 de maig, a les 20 h 
L’agrupació de funk/pop-rock en ca-

talà presenta el seu nou disc Presons, 
amb canvis d’instruments i la incorpo-
ració de noves sonoritats mitjançant 
l’ús del sintetitzador.

RO RAPOPORT 
Divendres 27 de maig, a les 20 h 
Esa distancia ya no existe és el segon 
material d’estudi com a solista i el pri-
mer en format sol-set: guitarres, pe-
dals d’efecte i veus. 

CONCERTS 
IRENE REIG TRIO 
Divendres 22 d’abril, a les 20 h
Una de les representants més destaca-

des de la nova generació catalana de 
músics de jazz. Presenta el primer àl-
bum, Mira (The Changes Music, 2021). 
BDC.

CONCIERTEM
Dissabte 21 de maig, a les 17 h
Acció a favor de la inclusió social de 

persones amb discapacitat intel·lec-
tual. Ho organitza: Residència i Centre 
de Dia Tres Pins. Amb Blue Moon. 



MUSICALMENT PARLANT

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL
Cicle de projeccions musicals de temàtica LGTBIQ+ amb activitats prèvies i debats. 
Hi col·laboren: L’Orgullosa, Centre LGTBI i Festival In-Edit. 

FESTIVAL SIMFÒNIC
Dissabte 11 de juny,  a les 18 h 
Diada de concerts simultanis inter-
pretats per més de 5.000 estudiants 
d’escoles de música a 100 racons 
emblemàtics de Catalunya i les illes 
Balears. 

BRUTAL
Dimecres 21 de juny, a les 20 h
Concert final del Laboratori de rap 
contra el treball infantil a l’Amèrica 
Llatina amb el raper argentí Sefo, 20 
joves participants i un quartet format 
per Marcos Expósito, Gloria Maurel. 
Mark Aanderud i Alba Careta . Projec-
te de Casa Amèrica Catalunya amb la 
col·laboració de la Diputació de Bar-
celona i CC Albareda.

KEYBOARD FANTASIES: THE BEVERLY 
GLENN-COPELAND STORY 
Dimecres 15 de juny, a les 19 h
Història d’un artista obsessionat amb 
la ciència-ficció que, aïllat al seu estudi 
va gravar un K7 pioner en l’ús de l’ordi-
nador, barrejant l’electrònica ambiental 
amb arrels folk. 

QUEERCORE: HOW TO PUNK                   
A REVOLUTION 
Dimecres 22 de juny, a les 19 h

A mitjans 70, alguns artistes i activis-
tes dissidents avorrits de la subcultura 
gai aburgesada i de l’homofòbia en el 
punk, aixequen una nova escena: el 
Queercore. 

CINEMA A LA FRESCA:                                   
BOHEMIAN RAPHSODY 
Dimecres 29 de juny, a les 22 h
Celebració del grup musical Queen, de 
la seva música i del singular cantant 
Freddie Mercury.

PRESÈNCIA ESCÈNICA 
Dijous 12 de maig, a les 19.30 h
Vols aprendre les habilitats fonamen-
tals que un músic necessita per fer que 
el concert en directe cobri vida? Amb 
Koko-Jean Davis, cantant.

GESTIÓ PROFESSIONAL DE             
PROJECTES MUSICALS 
Dijous 19 de maig, a les 19.30 h
Les claus i estratègies per portar un 
projecte musical, mètodes de treball, 
inserció a la indústria, recerca de con-
certs i professionalització. Amb Miguel 
Zamarripa “Flautek”.

EXPOSICIONS

MEMÒRIA GRÀFICA: UN RECOR-
REGUT A LA NOVA IDENTITAT 
MUSICAL COLOMBIANA
Del 3 al 23 de juny                                                            
Inauguració: divendres 3 de juny,       
a les 18 h

Recordem cançons i discos pel seu so, 
però també per l’art gràfic.Una expo-
sició del projecte Memòria sònica i La 
Murga Lab creada amb complicitat en-
tre dissenyadors gràfics i artistes.



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

TALLERS
Consulta tots els tallers de música a barcelona.cat/ccalbareda

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

Entrada gratuïta amb reserva prèvia.
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CARTOGRAFIES MUSICALS            
DEL CARIB NOU
Dimecres, 19.30 a 21 h                                                         
Inici: 4 de maig (7 sess.)                       
Preu: 38,37 €
En aquest taller proposem un viatge 
per les musiques de la creolité, però 
no només aquestes. Visitarem el tre-
ball d’artistes com Kassav, Tí Celeste i 
Fefita La Grande. Descobrirem el zouk 
de les Antilles i altres ritmes del Carib, 
recorrerem històries de músiques vi-
brants i acolorides, ritmes de celebra-
ció i de resistència.

ABLETON LIVE: CREACIÓ MUSICAL 
Dimarts, de 19.30 a 21 h                       
Inici: 3 de maig (7 sess.)                                                            
Preu: 38,37 €

COMPOSICIÓ DE CANÇONS NOU
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h                     
Inici: 2 de maig (5 sess.)                                                              
Preu: 22,84 €

UKELELE (INICIACIÓ)
Dimecres, de 19.30 a 20.45 h                                          
Inici: 4 de maig (7 sess.)                               
Preu: 31,97 €

CLÀSSICS DEL BLUES AMB       
L’HARMÒNICA
Dimarts, de 19.15 a 20.30 h                                           
Inici: 3 de maig (7 sess.)                                 
Preu: 31,97 € 
 

Sala d’actes equipada amb anell magnètic


