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De gener a març de 2020

TALLERS
A més dels tallers de cant, ukelele, iniciació a la guitarra i guitarra elèctrica, us proposem:

GUITARRA ACÚSTICA I CLÀSSICA (CONT.)   
Dijous, de 20 a 21.15 h 
Inici: 30 de gener (10 sess.)
Preu: 51,27 €

INICIACIÓ A L’ESTUDI DE SO,                               
ENTREGISTRAMENT I MESCLA
Dimarts, de 19.30 a 21 h
Inici: 28 de gener (10 sess.)
Preu: 61,53 €

COMBO DE BLUES: DEL BLUES AL JAZZ  
Dilluns, de 19 a 21 h
Inici: 3 de febrer (7 sess.)
Preu: 57,43 €

HARMÒNICA DE BLUES (INICIACIÓ)  
Dimecres, de 19.30 a 20.45 h
Inici: 28 de gener (9 sess.)
Preu: 46,15 €

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

EL BLUES DEL MANUGRAFISTA
Del 6 al 27 de febrer
Inauguració: dijous 6 de febrer, a les 19.30 h
Un retrat del blues en viu de l’escena mu-
sical barcelonina i internacional. A càrrec 
de Manu Dimango. Col·labora: Societat de 
blues de Barcelona.

PAROLE PAROLE SONA
Del 4 al 25 de març
Inauguració: dimecres 4 de març, a les 19.30 h
Exposició col·lectiva dins el BCN Improfest 
2020. Amb Joan Vinuesa, Angela G. Núñez, 
Obrador d’escriptura en viu de la Beckett i 
d’altres grups i col·lectius.

MY QUEEN IS ANGELA DAVIS:                 
PENSAMENT I LLUITA EN 10 CANÇONS  
Dijous 5 de març, a les 19.30 h
Angela Davis no  deixa ningú  indiferent  amb  

les  seves  reflexions sobre  violència,  gène-
re,  raça,  neoliberalisme  o  música  popular 
nordamericana. Li han dedicat prop de 70 
cançons arreu del món, tant de rap, cançó 
d’autor o jazz. Amb Sarah Ardite.

LA BARCELONA UNDERGROUND: ESCENARIS I MÚSICA EN VIU   
Dijous, de 19 a 21 h. Sessions: 6 i 20 de febrer, 5 i 19 de març. Preu: 28,07 €
Descobreix els escenaris musicals de la ciutat: sessions amb audició + sortides a concerts.
Amb Xavier Riembau.
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CONCERTS

JOINA 
Divendres 13 de març, a les 20 h
Companyes, el seu disc de debut, és un 
recull de cançons de rap en català com-
binat amb funk, jazz i clàssica. Un altaveu 
per amplificar el feminisme i les reivindica-
cions socials. BCN DC.

MARINA HERLOP 
Divendres 20 de març, a les 20 h
El nou treball de la pianista, Pripyat, és 

un gir que introdueix eines tecnològiques 
al procés de composició i producció. El 
presentarà acompanyada d’una banda de 
quatre músics.

ROMBO  
Divendres 27 de març, a les 20.30 h
Presenten el segon disc, Clara Montse 
Núria. Vuit cançons plenes d’urgència i 
d’harmonies boniques que parlen del que 
parla el pop: d’estimar i de deixar-ho de 
fer.

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

IGLÚ
Divendres 31 de gener, a les 20 h
El seu primer EP, Per sobre els núvols, re-
presenta l’energia somiadora que mou tot 
el seu estel artístic, històries quotidianes 
sota l’univers més personal i eclèctic.

PLASTILINA + PHYRAMUS
Divendres 14 de febrer, a les 20 h
Plastilina és un duet de pícnic-punk; gui-
tarra, bateria i veu per celebrar les derro-

tes i les victòries per igual. El jove quintet 
Phyramus presenta nou projecte que beu 
de les fons del pop, el rock i el folk.

DANI MOLINA PROJECT 
Divendres 21 de febrer, a les 20 h
Quartet electrònic d’improvisació lliure. 
Estiren i exploren el timbre dels instru-
ments. Creen al moment, sense esque-
mes predeterminats, ambients sonors 
fugaços i efímers.

COL·LABORACIONS

10 ANYS DE SEWARD: 10 CONCERTS A 
10 BARRIS
Dijous 23 de gener, a les 20 h
El col·lectiu Seward celebra una dècada de 
cançons lliures. A l’Albareda tocaran amb 
membres de Gandula Records (Za, Sara 
Fontán, Alfons Serra...). 

ORQUESTRA DO D’ACORDS
Divendres 24 de gener, a les 19 h
Formada per nenes i nens de les escoles 
del Poble-sec, l’orquestra oferirà un concert 
acompanyada de músics professionals.

BARNASANTS 
De gener a abril

Vint-i-cinquena edició del festival de cançó 
d’autor. Consulta el web per veure la pro-
gramació i preu.

BCN IMPROFEST 2020
5a edició del festival internacional d’arts 
improvisades, enguany amb l’eix de la pa-
raula i la veu.
Divendres 6 de març, a les 19.30 h
Concert Amazones. Úrsula San Cristóbal, 
Denitsa Dikova, Joana Bravo, Mireia Tejero. 
Coordinat per Tuna Pase. 
Dissabte 7 de març, a les 19.30 h
Concert amb el grup multidisciplinari d’es-
criptura en viu de la Sala Beckett. 

Concerts, xerrades i cinema: entrada gratuïta amb reserva prèvia. Reserves en línia a albare-
da.inscripcionscc.com, presencialment o per telèfon al 934 433 719 a partir de 15 dies abans 
de l’activitat. Dues entrades màxim per persona.
BCN DC = activitats que formen part del circuit Barcelona Districte Cultural.

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL

AMAZONES

APOLO, LA JUVENTUD BAILA
Dijous 30 de gener, a les 19 h
Un homenatge gamberro al que ha repre-
sentat la Sala Apolo per a la nit barceloni-
na. Cinefòrum amb Eva Espinet, autora del 
llibre Apolo: 75 anys sense parar de ballar, 
i Marc Crehuet, director del documental.

THE BASS OF WOMEN 
Dijous 27 de febrer, a les 19 h
Anàlisi en clau feminista de l’escena Sound 
System barcelonina. Selectores, sing-jays, 
productores, ballarines i promotores com-
baten la invisibilitat de les dones a la cultu-
ra musical d’arrel jamaicana. BCN DC.

I LOVE KUDURO 
Dijous 12 de març, a les 19 h
Kuduro (cul dur) és un moviment cultural 
urbà que neix a Angola, creat en disco-
teques i raves, mitjançant una barreja de 
house, ritmes techno i tradicionals ango-
lesos i que s’ha popularitzat a tot el món. 
Cicle Àfrica i dona.

PJ HARVEY: A DOG CALLED MONEY  
Dijous 19 de març, a les 19 h 
Testimoni visual del procés creatiu de l’àl-
bum de PJ Harvey The Hope Six Demoliti-
on Project (2016). BCN DC.

Cicle vinculat al 8 de març, amb projectes protagonitzats i liderats per dones.

MÉS CONCERTS
THE RED’N’THE ROTTEN 
Dijous 20 de febrer, a les 20 h
Una banda de blues, rock’n’roll i rhyt-
hm’n’blues que ataca el gènere amb acti-
tud i un directe enèrgic. Sorgida del Taller 
de blues, és una de les guanyadores del VIII 
Concurs Societat de blues de Barcelona.

MARC PARROT 
Divendres 28 de febrer, a les 20 h

Presenta Refugi, un espai íntim on com-
parteix amb el públic un espai comú que 
no permet trucs ni artificis. BCN DC.

JAM SESSION DE L’ALBAREDA: 
JAZZ, BLUES I FUNK  
Dijous 26 de març, a les 20 h
Porta l’instrument i participa a la jam. Co-
ordinada per Sergi Blanch. 

MUSICALMENT PARLANT
Cicle de xerrades i music sessions per escoltar i pensar la música.

COLONITZANT EL COLONITZADOR: LA 
INFLUÈNCIA JAMAICANA AL REGNE 
UNIT
Dijous 16 de gener, a les 19.30 h
Parlarem d’ska, reggae, dub, rocksteady, 
dancehall, jungle i dubstep; de la seva in-
fluència tant en la punky reggae party com 
a l’escena rave. Els primers grups britànics 
de reggae, 2tone, Lovers Rock i l’electrò-

nica de ball del s. XX fins al s. XXI. Amb 
Xavier Riembau.

QUÈ DIUEN LES LLETRES DEL BLUES? 
Dijous 13 de febrer, a les 19.30 h
Una xerrada amb música en directe on no 
hi faltaran poesia, prosa i cançons històri-
ques del blues. Amb Leo Carreras i Txus 
Blues. 


