El festival arrenca el proper divendres 20 i s’allargarà fins al dimarts 24 de juny

EXHAURIDES LES ENTRADES PER AL CONCERT DE
MICRO-ZENIT D’ENRIC MONTEFUSCO A LA BARCA
TIRONA EN EL MARC DE L’(A)PHÒNICA DE BANYOLES
Aquest dimecres s’inaugura l’exposició Quadres musicals de Santos de Veracruz a la Llotja
del Tint, activitat complementària al concert de Muchachito y sus compadres del 20 de juny
Banyoles, 16 de juny de 2014.- Les entrades per al concert que el cantant i líder de la banda
barcelonina Standstill oferirà a la barca Tirona mentre navega per l’estany el proper dimarts 24 de
juny en el marc del Festival de la Veu de Banyoles estan exhaurides. El festival arrencarà aquest
proper divendres 20 de juny, amb més de quaranta activitats entre actuacions i activitats paral·leles
al voltant de la veu.
Si en la passada edició de l’(a)phònica, la banda barcelonina Standstill ens sorprenia amb
l’espectacle Cénit, ara el seu cantant i líder proposa revisitar aquests temes –i alguns altres més
antics- en un format íntim, acompanyat del Cor de Cambra 16 que potencia, encara més, la seva
força interpretativa. Micro-Zenit tindrà lloc el dimarts 24 de juny a les 19:30 h a la barca Tirona tot
navegant per l’Estany de Banyoles. Les entrades per aquest concert estan exhaurides.
Aquest no és l’únic concert que acollirà durant el festival la barca Tirona. El diumenge 22 de juny
Carles Belda i Marc Serrats, armats amb les seves veus, l’acordió diatònic, la guitarra i
percussions, oferiran tota una festa a la barca Tirona, amb un grapat de cançons ballables de
Pomada, Dijous Paella o Badabadoc (13:30 h).
Quadres musicals de Santos de Veracruz
Aquest dimecres a les 20 h la Llotja del Tint acollirà la inauguració de l’exposició Quadres musicals
de Santos de Veracruz. Una mostra en què l’artista recull els quadres que ha anat pintant en directe
al so de la rumba-rock festiva de Muchachito. Una activitat coorganitzada amb el Tint XXI
complementària al concert que Muchachito y sus compadres oferiran el divendres 20 de juny a les
22:45 h a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles. Muchachito arriba més elèctric que mai en directe (el
concert serà a peu dret) i també es podrà veure en plena acció a Santos de Veracruz mentre dibuixa
al so de l’energia musical que brota a l’escenari.
Les entrades i abonaments per a la resta d’espectacles de pagament es venen a bon ritme, i es
poden adquirir a www.aphonica.banyoles.cat i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Banyoles (Pg. Indústria, 25 / 972 57 00 50, de dilluns a divendres de 8:30 h a 19 h).
Més informació:
www.aphonica.banyoles.cat :: comunicacio@altersinergies.com :: 671 384 584
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