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Comença Sons de Ciutat amb música en viu als barris a partir del 6 de desembre

03/12/2022

Temps estimat de lectura: 4 minuts

Sons de Ciutat arrenca el programa nadalenc amb quinze concerts a set districtes de la ciutat durant els dies festius i el pont

Fins al 4 de gener portarà a 80 emplaçaments dels 10 districtes, 113 concerts gratuïts amb 50 formacions musicals

Durant el període nadalenc, els concerts es faran de dijous a diumenge en horaris de matí i tarda.

Un festival dissenyat amb la complicitat de 9 agents musicals de la ciutat: Primavera Labels de Primavera Sound, Sónar, Quesoni, L̓ Afluent, Taller de Músics, Conservatori Superior
del Liceu, Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, Escola Superior Jam Session i Associació Coincidències.

Sons de Ciutat arrenca el 6 de desembre, coincidint amb els dies festius i el pont. Des dʼaquest dimarts i fins al 4 de gener Sons de Ciutat en la seva versió nadalenca portarà a 80
emplaçaments dels 10 districtes, 113 concerts gratuïts amb 50 formacions musicals.

Sons de Ciutat vol ser un acte de complicitat entre el comerç i la cultura, un regal musical a vianants i compradors, així com també un espai dʼexhibició del talent musical local.
Durant el període nadalenc, els concerts es faran de dijous a diumenge en horaris de matí i tarda.

Els primers concerts que podreu gaudir a carrers i places comencen el dimarts 6 de desembre a les 18.00h amb els concerts dʼAura a la plaça Sant Agustí a Ciutat Vella i amb la
formació de jazz Working Trio a la mateixa hora a la Rambla Catalunya.

Concerts de Sons de Nadal fins al cap de setmana amb:

Dimarts 6 de desembre
18h AURA. Plaça Sant Agustí a Ciutat Vella
18h WORKING TRIO Rambla Catalunya amb lʼAvinguda Diagonal a lʼEixample

Dijous 8 de desembre

18h CASARES BROTHERS. Placeta Montcada a Ciutat Vella
12h ASORI. Passeig Sant Joan amb C. Antoni M. Claret a Gràcia

Divendres 9 de desembre

18h AURA. Passeig de Gràcia amb Carrer Provença a Eixample.
12h BOOZAN DUKES. Mercat del Carmel a Horta Guinard.
18h ÁNGELA QUIRALTE TRIO. Pl. Frederic Soler a Sarrià-Sant Gervasi.
18h NON JAMBI. Pl. Mañé i Flaqué Sarrià-Sant Gervasi.

Dissabte 10 de desembre

12h AURA a Plaça de Sant Jaume a Ciutat Vella.
12h ÁNGELA QUIRALTE TRIO. Carrer Tamarit amb Comte Borrell (Mercat Sant Antoni a lʼEixample.
18h ORIOL VALLÈS TRIO. Pl. Can Rosés a Les Corts.
12h BOOZAN DUKES. Mercat de Ciutat Meridiana a Nou Barris.
18h TARANTINATION. C. Joncar, 35 (Can Saladrigas) a Sant Mart.

Diumenge 11 de desembre

12h AGATHA KRISPIES. Plaça Garrigó a Nou Barris.
12h VALENTÍ MOYA TRIO Centre Cívic Can Basté a Nou Barris.

La versió nadalenca del projecte Sons de Ciutat té continuïtat amb un total 113 concerts gratuïts de més de 50 artistes i formacions als diferents districtes de la ciutat. Un programa
fet amb la complicitat de 9 agents musicals de Barcelona: Primavera Labels de Primavera Sound, Sónar, Quesoni, L̓ Afluent, Taller de Músics, Conservatori Superior del Liceu,
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, Escola Superior Jam Session i Associació Coincidències.

Les seves propostes musicals són diverses i abasten el jazz, lʼindie, el pop, rock, clàssica, música urbana, electrònica, world music, brass bands o cantautor, entre altres.

Formacions:

Agatha Krispies • Àngela Quiralte Trio • Asori • Athrodeel. Ahmad & Aseel • Aura • B1N0 • BKT Brass Band • Boozan Dukes • Broken Brothers Brass Band • Casares Brothers • Ciutat •
CLARAGUILAR • Eva Verde Trio • Ferran Palau • Hip Horns Brass Collective • JF Trio • Judeline • Kassia Quartet • Kokopelli • La Pau • Las Karamba • Las Powerpu�s • Lluís Gómez Dotze
Contes Trio • Los Bongo Beat • Lya Grace • Magma • Maria Hein • Maria Jaume • Mariola Membrives • Mercè de la Fuente Trio • Mezzo Quartet • Miranda Fernández Trio • Nadia Orta,
Publio Delgado & Guillermo Prats • Non Jambi • Oaks & Fahia • Orfeó Català • Oriol Vallès Trio • Quintet Momentum • Sandra Monfort • Shego • Sitges Jazz Lab Trio • Soulful Christmas
with Koko-Jean David & Nación Funk All-Stars • Struggel Brass • Tarantination • The Shoes Back Club • Travelling Jazz • Valentí Moya Trio • Veus del Nadal • Working Trio • Xavier
Casellas Trio

Podeu consultar tota la graella de concerts al web
https://www.barcelona.cat/sonsdeciutat/ca/concerts

 

Sis mesos de música en directe als eixos comercials i mercats de ciutat

Enguany sʼamplia lʼexperiència després de lʼèxit del format que ja es va dur a terme el passat Nadal. Ara Sons de Ciutat sʼha transformat en un nou programa de mig any de concerts
de petit format en directe a carrers, places dʼ eixos comercials i mercats de ciutat. En total es faran més de 200 concerts a 82 ubicacions diferents arreu dels 10 districtes i la
participació de 94 formacions musicals de la ciutat.

El programa ja va arrencar lʼ1 dʼoctubre amb lʼedició de tardor, ara continua amb la versió Nadalenca, i acabarà el 31 de març amb el programa de concerts de primavera, que
començarà al febrer.
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Sons de Ciutat té voluntat de portar la música en viu als diversos districtes, barris i eixos comercials de la ciutat i fomentar la dinamització econòmica i comercial a través de la rica
cultura musical barcelonina.

El programa sʼha desenvolupat des de lʼàrea dʼEconomia, Recursos i Promoció Econòmica de lʼAjuntament de Barcelona amb la complicitat de diversos agents musicals de la ciutat
que representen festivals, associacions professionals, centres formatius superiors de música o altres agents musicals de la ciutat.

Compartiu aquest contingut
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(https://www.barcelona.cat) Avís legal
(https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/avis-legal/)(https://www.barcelona.cat/ca/

fac twi wh em prin sha

https://www.barcelona.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/avis-legal/
https://www.barcelona.cat/ca/accessibilitat

