ROMÀNIC
EN VIU 2019
XVlI CICLE DE CONCERTS
A LES ESGLÉSIES DE LA
BARONIA DE TOSES

TOSES - PLANOLES
THE RUSTIES BLUES BAND
“VIATJANT PELS CAMINS DEL BLUES”

MARC VERNIS TRIO
Joan Carles Aguerri : Bateria, Franco Molinari: Contrabaix,
Marc Vernis: Piano.
42º20,2N-3º12E és un recull de temes originals, íntims
inspirats en les textures, sensacions, emocions…que em dóna
aquesta localització. Una mirada expressada a través de la
música interpretada per una formació a trio.Jazz

Miquel Grifell: guitarra acústica, resonadora, guitarra
elèctrica, harmònica i veu, Manel Gaspar: piano i
hammond, Miquel Pascal: contrabaix i baix elèctric,
Karlus Miguel: bateria.
Un concert de la banda ripollesa-garrotxina nascuda el
2013 que ens acosta a la història del Blues mitjançant la
música en directe desgranant cronològicament diferents
moments claus i anècdotes dels grans músics del gènere.
Un viatge pels fets històrics del segle XIX i XX, que
sorprenentment van influenciar directament en l'evolució
del Blues. Des dels cants espirituals i blues rural del sudest d'Estats Units, arribant al Blues contemporani actual,
passant per les imprescindibles ciutats de Chicago i Sant
Francisco.
Fornells de la Muntanya - Divendres 16 d’agost, 19:00
Edifici Museu dels Pastors

Nevà - Dissabte 3 d'agost a les 19.00 h
Església de la Mare de Déu del Carme (s.XVIII)

ALQUÍMIA MUSICAL
ALVERD OLIVA TRIO

ALQUÍMIA MUSICAL TRIO
Raquel Xiberta: Veu, Perepau Ximenis: Acordió
diatònic i Xevi Compte: Piano

ALVERD OLIVA PRESENTA FUSTA DE COR
Cançons de rock folk d'autor. Estats vitals que van des de la
tristor a l'alegria, de l'amor tràgic a l'amor costumista,
dibuixen un univers ric en matisos i amb una sòlida base
instrumental.
El folk és l'eix central on s'hi sumen pinzellades d'altres
estils com el rock, el blues i el pop de manera natural
connectant amb l'essència de l'artista.

Amb la veu de Raquel Xiberta acompanyada per l'acordió
diatònic de Perepau Ximenis i el piano de Xevi Compte,
ens proposa un viatge a través de cançons que des dels
anys setanta fins ara han esdevingut autèntics clàssics i
s'han convertit en la banda sonora personal de molts de
nosaltres. Autors d'aquí i d'arreu han omplert de música i
poesia un imaginari musical que Alquímia Musical Trio ens
retorna en forma de personals i peculiars versions.

Planoles - Divendres 9 d'agost, 19.00 h
Església de St. Vicenç (s.XI)

Toses - Divendres 23 d'agost, 19.00 h
Església de St. Cristòfol de Toses (s.XI)

Entrades: 7 €

(Menors d'edat entrada gratuïta)

Organitza:

Venda d'entrades: Al recinte del concert
Es reserva el dret de fer canvis en la programació

Amb la col·laboració de:

Ajuntament
de Toses

Ajuntament
de Planoles

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Diputació de
Girona

CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS

