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(https://ajuntament barcelona cat/ca/)

Comença lʼedició de primavera de Sons de Ciutat amb música en viu als mercats i eixos
comercials de la ciutat

02/02/2023

Temps estimat de lectura: 4 minuts

Entre el 4 de febrer i el 25 de març es faran concerts de 18 formacions musicals tots els dissabtes a les 12 del migdia

El cartell de grups de lʼedició de primavera compta amb propostes de Coincidències, el Conservatori del Liceu, Quesoni, el Taller
de Músics i lʼAfluent

El cicle Sons de ciutat tancarà al març els sis mesos de programació amb 200 concerts a més de 80 ubicacions dels 10 districtes, en
les seves edicions de tardor, Nadal i primavera

A partir del 4 de febrer i fins al 25 de març, tindrà lloc lʼedició de primavera de Sons de Ciutat que tornarà a portar música en viu amb concerts de petit format  a carrers, places dʼ
eixos comercials i mercats de la ciutat. Els dissabtes a les 12 del migdia, 18 formacions musicals de Barcelona actuaran a diferents punts dels 10 districtes.

 

 

Els concerts de primavera són propostes dels agents musicals Coincidències, el Conservatori del Liceu, Quesoni, Taller de Músics i lʼAfluent. Els estils musicals són diversos i
abasten el jazz, lʼindie, el pop, clàssica, el flamenc, música urbana, electrònica, world music, entre altres.

Les 18 formacions són: Ariox (Pop), Bella Quartet (Vent), Carlota Flanêur (Pop), Carmen i Maria (Jazz flamenc), Corcs Drum & Organ (Jazz), Galgo Lento (Pop), Gigi MacFarlane
(Soul), Habla de mí en presente (Tecno-rumba), Irene Reig (Jazz), Lauren Nine (Rap), Luar (Bossa, samba), Nick June (Indie, folk, rock), One Fits All (Jazz fusió), Pablo Martín
Trio (Jazz), Pau Lebowski (Pop, jazz), Paula Peso (Funk, soul, música urbana), Potenza Quartet (Corda), Quartet Altair ( Flamenc, música llatina).

Sons de Ciutat edició primavera es presenta amb la mateixa voluntat que tot el cicle que és la 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 complet va arrencar lʼ1 dʼoctubre amb lʼedició de tardor, va continuar al Nadal i acabarà el 25 de març. En total sis mesos amb 200 concerts a 82 ubicacions
diferents arreu dels 10 districtes i la participació de 94 formacions musicals de la ciutat.

El programa de mig any de concerts 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. Hi han participat
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 lʼAssociació Coincidències.

 

PROGRAMA SONS DE CIUTAT DE PRIMAVERA

 

CIUTAT VELLA

Corcs Drum & Organ — 11 de febrer Placeta de Montcada

Carlota Flanêur — 25 de febrer Plaça de Sant Agustí

Nick June — 11 de març Plaça de Sant Jaume

One Fits All — 18 de març Portal de lʼÀngel / Carrer dels Arcs

One Fits All — 25 de març Pl. Poeta Boscà (Mercat de la Barceloneta)

 

GRÀCIA

www.barcelona.cat (https://www.barcelona.cat/ca/)   
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Lauren Nine — 4 de febrer Plaça de la Virreina

Corcs Drum & Organ — 18 de febrer Passeig Sant Joan / Carrer Sant Antoni Maria Claret Habla de mí en presente — 4 de març Plaça de la Vila de Gràcia

One Fits All — 11 de març Pl. Nicolás Salmerón (Jardinets de Gràcia)

Quartet Altair — 25 de març Plaça de Gal·la Placídia

 

EIXAMPLE

Galgo Lento — 11 de febrer Carrer de Tamarit / Carrer del Comte Borrell (Mercat de Sant Antoni)

Ariox — 25 de febrer Rambla de Catalunya / Avinguda Diagonal

Gigi MacFarlane — 18 de març Carrer de Tamarit / Carrer del Comte Borrell (Mercat de Sant Antoni)

 

SANT MARTÍ

Paula Peso — 4 de febrer Carrer del Joncar, 35 (Can Saladrigas)

Luar — 11 de febrer Plaça del Mercat del Clot

Irene Reig — 25 de febrer Carrer de Rogent / Carrer de lʼHistoriador Maians

 

SANT ANDREU

Luar — 18 de febrer Carrer de Pere Terré i Domènech, 13

Nick June — 4 de març Rambla de lʼOnze de Setembre / Carrer Sant Mateu

Lauren Nine — 25 de març Rambla de Fabra i Puig, 47

 

LES CORTS

Corcs Drum & Organ — 4 de febrer Plaça de les Ceràmiques Vicens

Bella Quartet — 11 de març Jardins de Magalí

Potenza Quartet — 18 de març Plaça del Dr. Ignasi Barraquer

 

NOU BARRIS

Paula Peso — 11 de febrer Centre Cívic Can Basté

Irene Reig — 18 de febrer Plaça del Garrigó

Carmen i Maria — 4 de març Carrer de Pablo Iglesias, 106

 

HORTA-GUINARDÓ

Quartet Altair — 4 de febrer Mercat del Guinardó

Carmen i Maria — 18 de febrer Plaça dʼEivissa

Pau Lebowski — 25 de març Plaça dʼEivissa

 

SANTS-MONTJUÏC

One Fits All — 25 de febrer Plaça de las Navas

Pablo Martín Trio — 4 de març Carrer de Sant Medir / Carrer de Càceres

Habla de mí en presente — 11 de març Plaça de la Marina (Mercat de la Marina)

 

SARRIÀ-SANT GERVASI

Potenza Quartet — 25 de febrer Plaça de Sarrià

Bella Quartet — 4 de març Avinguda de Pau Casals, 10

Pablo Martín Trio — 18 de març Plaça de Frederic Soler (Mercat de Sant Gervasi)

 

Web: barcelona.cat/sonsdeciutat

Imatges grups per descàrrega (https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2023/02/drive-download-20230130T130557Z-001.zip)

Compartiu aquest contingut

Paraules clau
comerços/ cultura/ mercats/ música/ Sons de Ciutat/

fac twi wh em prin sha

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2023/02/drive-download-20230130T130557Z-001.zip
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