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Comença el Barcelona Festival de Nadal

16/12/2022

Temps estimat de lectura: 3 minuts

Dissabte 17 de desembre, comença el Barcelona Festival de Nadal que tindrà lloc a la plaça de Catalunya i la plaça Universitat fins al 30 de desembre. Durant catorze dies sʼhi podrà
trobar un conjunt de propostes culturals en diverses franges horàries del matí al vespre. Activitats familiars, música, arts de carrer i espectacles. En total, la plaça acollirà 24
projectes culturals de diverses disciplines artístiques amb més dʼuna vuitantena de sessions i activitats, i 95 artistes a lʼescenari.

El Barcelona Festival de Nadal vol ser una festa amb mirada cultural i cosmopolita, una finestra de les arts, la cultura i la creativitat fetes a la ciutat, un programa de promoció de
ciutat i una autèntica celebració nadalenca.

A “Nadal en família”, de les 11 a les 14 hores, hi trobareu sis estacions dʼactivitats que ompliran la plaça amb propostes transversals per a tothom: les obres de teatre del gran autor
Shakespeare condensades en 8 minuts; una instal·lació interactiva amb centenars de caixes de cartró; les disfresses dels personatges literaris preferits; milers de peces de fusta i
residus per dissenyar infinits espais urbans; pentinats escultòrics i maquillatges de fantasia; taller de postals de nadals inspirades en Tàpies, Picasso i Miró i una passejada singular.
Cada matí el programa tancarà amb Guillem Albà & La Marabunta i el seu espectale de música i clown “Fum, fum, festa!”.

Les tardes i vespres, fins a les 20 hores, hi haurà arts de carrer a lʼescenari de la plaça amb 6 companyies i 29 artistes. Hi trobarem les propostes de Soon Circus, Sound de Secà, Circ
Panic, Cia. Vero Cendoya, Magí Serra & Anamaria Klanjscek i la Compagnie Didier Théron.

Els vespres continuen amb música amb 14 concerts de 9 formacions musicals i 25 músics en escena.

L̓ escenari de la plaça sʼomplirà amb els projectes musicals: Sonido Tupinamba i Balkan Paradise Orchestra ho faran a primera hora de la tarda i, a les 19 hores, es podran escoltar en
diferents dies Lucia Fumero Trio & Friends, Inspira, The Secret Investment, Pol Batlle i Rita Payés, Anna Andreu i Marina Arrufat, Sandra Bautista i Gregori Hills.

 

Òpera i circ de gran format

Cada vespre, a les 20 hores, el públic podrà gaudir de lʼespectacle dʼòpera i circ de gran format  “La torre de Nadal”. Creat per Lluís Danés i produït pel Gran Teatre del Liceu i
lʼAjuntament de Barcelona. Un viatge musical que reclama la utopia com a eina de transformació amb el guiatge de Giacomo Puccini. És també una història de circ amb equilibris,
corda, suspensió capil·lar, trapezi i dansa amb sis intèrprets de circ, vuit músics i quatre cantants.

 

“Solstici”, arts digitals a la Plaça Universitat

A la plaça Universitat hi veurem “Solstici” una instal·lació dʼOFFF Barcelona que recull interpretacions del solstici dʼhivern sota el prisma de les arts digitals. Un bosc de pantalles
amb obres de cinc artistes, una programació diària dʼanimació 3D, art generatiu, llum, il·lustració animada i cinema.

 

Sons de Ciutat porta concerts gratuïts a tots els barris

Aquest 2022 també torna la versió nadalenca de Sons de Ciutat. Música en viu a barris, comerços, mercats, places i carrers. Una proposta cultural i comercial que sʼestén arreu dels
deu districtes de Barcelona fins al 4 de gener de 2023 amb 113 concerts a 80 ubicacions dʼarreu de la ciutat i 50 formacions musicals.

El programa sʼha creat 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, Associació Coincidències i Jam Session.

Totes les músiques tenen cabuda al programa: el jazz, lʼindie, la clàssica, el pop, el funk, el soul, lʼelectrònica o les brass bands, amb concerts de música de formacions locals que
representen la riquesa artística de la nostra ciutat.

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

 

Tota la programació a: https://www.barcelona.cat/nadal/ca/nadal-la-placa-de-catalunya

Compartiu aquest contingut
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