	
  
	
  

L’acte tindrà lloc aquest dijous 20 de juny a les 21:30h (gratuït) i comptarà amb
l’actuació de Tremendamente

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSCIÓ EL GRAVAT, (A)PHÒNICA
I PIPES, QUE VISUALITZA LA RELACIÓ ENTRE L’ART, LA
MÚSICA I LA GASTRONOMIA, A L’ESPAI EAT ART
La mostra és una de les activitats paral·leles del Festival de la Veu de Banyoles, que
arrenca aquest 20 de juny, i comptarà també amb l’actuació dels alumnes de l’EMMB
Banyoles, 19 de juny de 2013.- La inauguració aquest dijous 20 de juny de l’exposició El
gravat, (a)phònica i pipes, a l’espai eat art, que comptarà amb l’actuació de
Tremendamente, és una de les activitats paral·leles del Festival de la Veu de Banyoles,
(a)phònica, que del 20 al 24 de juny complirà la ciutat amb propostes de veu per a tot tipus
de públic. El mateix dia, uns 200 alumnes de l’Escola Municipal de Música de Banyoles
actuaran a l’escenari principal del festival.
L’exposició El Gravat, (a)phònica i pipes (fins al 27 de juliol, gratuït) és una recreació del
restaurant cultural El Gravat de Vic, on es du a terme una intensa activitat dins el món de
la creació en tots els seus àmbits. En aquesta mostra, es visualitzarà la relació entre l'art,
la música i la gastronomia i, a la paret principal, el festival hi explicarà els seus 10 anys
d'activitat. L’acte d’inauguració comptarà amb l’actuació de Tremendamente, un grup que
–com el festival- celebra el desè aniversari. Dani Rifà presentarà en solitari el quart disc de
la formació, Al punto (Aumón, 2013), un viatge pel món de la gastronomia amb receptes
cantades i entrevistes a 12 persones relacionades amb la cuina. També repassarà temes
dels altres tres treballs publicats: 22:22 (Rock On, 2003), Abre tu mente... (Aumòn, 2007) i
Soñar bien despierto (Aumón, 2009). Els seus concerts ón una festa, amb ritmes eclèctics i
desenfrenats, lletres iròniques i reflexives, tot plegat, un barreja de sentiments i emocions
que fan d’aquest concert una ocasió per la diversió i la reflexió.
Per als qui vulguin assistir-hi, el mateix dia hi haurà un servei de bus de Vic a Banyoles a
les 20:15 h, amb tornada a Vic a les 00 h (les inscripcions per al bus es realitzaran al
Gravat). També, durant els dies del festival, aquest restaurant tindrà un punt de venda per
a l'afició de l'(a)phònica a l'espai eat art, amb entrepans i unes paperines especials de
pipes.
A més de la inauguració d’aquesta exposició, l’(a)phònica comptarà aquest dijous amb les
audicions de final de curs dels alumnes de l’EMMB. L’escenari principal del festival,
Juanola La Muralla (19 h, gratuït), acollirà 200 alumnes d’entre 6 i 17 anys, que oferiran
diversos concerts. Els cors Petit, Mitjà i Gran, la Jove Orquestra i la Big Band de l’Escola
Municipal de Música de Banyoles oferiran un repertori conjunt i peces exclusives de cada
formació. Mostraran, així, l’empenta de les noves generacions d’estudiants de música de la
comarca, en un dels actes de la celebració del Dia internacional de la música – Lluís Vilà.

	
  
	
  

	
  
	
  

Concurs Instagram
Des del dijous i fins al 24 de juny, les persones que assisteixin al festival podran participar
a un concurs Instagram d’A-Petit, la xarxa de festivals formada per Festus, popArb,
Faraday, Palmfest, inVictro i (a)phònica. Durant aquests dies, els participants poden penjar
fotografies amb les etiquetes #concursApetit i #aphonica2013 i optar a dos premis: un a la
millor fotografia de l’(a)phònica (amb un pack del festival com a regal) i un altre a la
guanyadora absoluta del concurs (amb una sèrie d’activitats en cadascuna de les ciutats
de la xarxa com a premi). Les bases es poden consultar a www.a-petit.cat
A més d’aquestes activitats, ja es pot visitar l’exposició Aficionats a la Llotja del Tint, es pot
veure l’exposició (a) 2013 de la Biblioteca Pública de Banyoles, i es poden degustar els
plats preferits de cinc artistes que participen en el festival amb la iniciativa de L’(a)rtista al
plat.
Més informació i acreditacions:
www.aphonica.banyoles.cat
comunicacio@altersinergies.com
606 50 80 41

	
  

	
  
	
  

