Durant cinc dies, el festival omplirà la capital del Pla de l’Estany amb actuacions musicals de
referència i activitats paral·leles al voltant de la veu

EL FESTIVAL DE LA VEU DE BANYOLES, (A)PHÒNICA, PREPARA
LA DESENA EDICIÓ, QUE TINDRÀ LLOC DEL 20 AL 24 DE JUNY
Algunes activitats confirmades són les relacionades amb l’Ateneu – CMEM de Banyoles, com el
concert dels maresmencs Coriolà i l’actuació de més de 200 alumnes de l’Escola Municipal de Música

Banyoles, 14 de gener de 2013.- El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, ja prepara la propera
edició del festival, que aquest any arribarà a la desena i tindrà lloc del 20 al 24 de juny a la capital del
Pla de l’Estany. Els maresmencs Coriolà (guanyadors del Premi Joventut 2012) i un concert amb totes
les formacions musicals de l’Escola Municipal de Música de Banyoles són dues de les actuacions que ja
s’han confirmat entre els actes del que serà el desè aniversari. Durant cinc dies, la veu prendrà el
protagonisme a la ciutat, amb actuacions i activitats paral·leles per a tot tipus de públic.
Consolidat com un dels festivals musicals de referència, dedicat a difondre propostes de veu tant
reconegudes pel públic com emergents, el Festival de la Veu de Banyoles treballa en els actes que
formaran part d’una edició que es preveu molt especial. Algunes de les actuacions que formaran part
del cartell ja s’han confirmat, com el grup del Maresme Coriolà –guanyadors del Premi Joventut 2012 i
un dels grups amb més projecció del moment–, que actuaran a l’escenari de l’Ateneu Bar. Amb poc més
d’un any de vida, fusionen la contundència del rock amb la tranquil·litat que els inspira la mar
Mediterrània, a través de cançons que destil·len essencialment pop, amb capes i ambients elèctrics
combinats amb textures acústiques. Un projecte musical realment fascinat de la mà de Carles Chacón
(guitarra i veu), Xabi Oró (guitarra), Mikel Oró (bateria), Ismael Viru Valero (teclats) i Xavier Oró (baix).
El concert, coorganitzat amb Sona 9, serà el divendres 21 de juny a les 19 h (gratuït).
L’Escola Municipal de Música de Banyoles també prepara una actuació per al festival; en aquest cas,
per al dijous 20 de juny. Damunt de l’escenari principal s’hi podran veure i sentir les veus dels cors Petit,
Mitjà i Gran de l’Escola Municipal de Música de Banyoles, que participaran juntament amb les seccions
Balma i Batenvic de la Jove Orquestra de Banyoles i la recent creada Big Band. Dirigits pels professors
de l’Escola de Música de Banyoles Càndid Rodríguez, Josep Picot, Vic Moliner, Nataliya Nesterchuk i
Lídia Monforte, entre d’altres, uns 230 alumnes d’entre 6 i 20 anys mostraran l’empenta i vitalitat les
noves generacions d’estudiants de música de la comarca. Serà a les 19 h a l’escenari Juanola La
Muralla (gratuït).
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, va néixer l’any 2004 com una de les propostes musicals
que la ciutat va engegar en el marc de la capitalitat de la Cultura Catalana. La profunda tradició musical
de la ciutat i l’auge dels darrers anys, així com la voluntat de la capital del Pla de l’Estany d’organitzar
un esdeveniment de referència han fet que l’(a)phònica s’hagi consolidat, edició rere edició, com un
festival de renom i popular sense perdre la seva identitat i que l’any passat va aplegar més de 18.000
assistents. Pel festival ja hi han passat artistes i formacions de reconeguda trajectòria com Mishima, Las
Migas, Retaule d’avars, Quimi Portet, Cançons de la veritat oculta, Martirio, Maria del Mar Bonet, Najwa,
Sílvia Pérez Cruz & Javier Colina Trio, Raimon, Pedro Guerra, Hanne Hukkelberg, Christina
Rosenvinge, Nouvelle Vague, Roger Mas, Love of Lesbian, I Fagiolini, Jay-Jay Johanson, Lluís Llach,
Amanda, Najwa, Ariel Rot, Albert Pla, Mayte Martín, Miguel Poveda o Feliu Ventura, entre molts d’altres.
El festival està organitzat per l’Ajuntament de Banyoles i produït per l’empresa Alter Sinergies.
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