ALTA ALELLA MIRGIN
&
CELLER DE LES AUS

BOUQUET D’ALELLA

EL RAÏM INQUIET

ALELLA 2018
FESTIVAL D'ESTIU

ELECTRIC BABYLAND

Diumenge 1 de juliol, a les 11h, al celler Alta Alella

10 €

Dissabte 21 de juliol, a les 18h, al celler Bouquet d’Alella

8€
ORGANITZA

Teatre entre vinyes. Una experiència
teatral, familiar, divertida i educativa!
Teatralització del conte infantil El Raïm
Inquiet d’Elisenda Guiu al seu escenari
natural: el celler! Aprofitant l’entorn
d’Alta Alella, l’actriu Cristina Peralta
interpreta de manera amena i entenedora els diferents personatges que ajuden
a explicar el procés d’elaboració del vi.

PAULA VALLS
Dijous 5 de juliol, a les 22h, al Celler de les Aus

15 €

Frescor i naturalitat. El Celler de les Aus
d’Alta Alella convida a descobrir Paula
Valls, una jove cantautora que compta
amb una veu poderosa i una facilitat
innata per a composar, interpretar i
encisar al públic. El seu talent li atorga
un fresc i sorprenent estil propi que
recorda la sensibilitat de Norah Jones i
la força de Amy Winehouse. Paula Valls
presentarà I am, el seu primer treball
de llarga durada produït per David
Soler. Una obra més intimista i despullada en la què els silencis també
parlen, amb alguna sorpresa que de ben segur agradarà els seus incondicionals que podran descobrir-la en un registre diferent.

Concert per a nadons. Benvinguts al laboratori de Mr. Sound, una habitació plena
d’instruments musicals i màquines que fan soroll. L’espai des d’on el nostre protagonista treballa cada dia perquè la ciutat soni com cal. Però no ho pot fer sol, per això
ens convida a fer-li un cop de mà. “Electric Babyland” és un conte-taller musical per
a nadons. Un espectacle multilingüe perquè els més petits juguin i experimentin amb
instruments electrònics i acústics fets a la seva mida.

PAULA DOMÍNGUEZ I VICENÇ SOLSONA
Dissabte 21 de juliol, a les 22h, al celler Bouquet d’Alella

PATROCINADORS

AMB EL SUPORT DE

15 €

COL·LABORADORS

Enoturisme
DO Alella

Enogastronomia a partir de les 20h
Animeu-vos a descobrir els nostres vins i caves i a gaudir de les propostes
gastronòmiques dels Foodtrucks convidats. A partir de les 22h, concert de
Paula Valls i en acabar, copa de comiat (inclosa en el preu de l’entrada).

ANNA I ART
Diumenge 8 de juliol, a les 12h, al celler Alta Alella

10 €

Taller familiar d’art vinícola. Una
proposta per desenvolupar la creativitat artística en el bucòlic paratge d’Alta
Alella que serveix d’inspiració per
pintar amb vi, dibuixar amb taps de
suro, estampar fulles de parra i altres
elements de la vinya i el vi, tot aprenent
a jugar amb les diferents textures i
aromes. Recomanat a partir de 5 anys.

La vocalista Paula Domínguez i el guitarrista Vicenç Solsona són dos músics de
llarguíssim recorregut i contrastada trajectòria, que s'uneixen per donar lloc a un
univers musical únic i molt ric en matisos. El seu repertori inclou composicions
originals i estàndards amb sabor tradicional: boleros, cobles modernes, cançó
d'autor, jazz, flamenc i soul. Peces de Joan Manuel Serrat, Mayte Martín i Yves
Montand, entre d'altres, lliurats amb l'elegància, l'ofici i l'art que sempre han caracteritzat l'obra de Domínguez i Solsona. Una invitació a contemplar les infinites
possibilitats que ens brinda cada situació a la vida.
Festival gastronòmic
A partir de les 17h tindrem berenar per als menuts. I a partir de les 20h, a més de
conèixer els nostres vins, abans i després dels espectacles podràs sopar sota els
estels i amb les vinyes com a marc de fons. Juntament amb el restaurant El Nou
Antigó, posem a la teva disposició una oferta gastronòmica d’arrel tradicional,
amb vocació contemporània i íntimament arrelada a l’entorn.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

FESTIVAL D’ESTIU

FESTIVAL D’ESTIU

FESTIVAL D’ESTIU

MANON LESCAUT LICEU A LA FRESCA

JOAN DAUSÀ

BAS KISJES BIG BAND

Gratuït

Divendres 6 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès

16 €

Dissabte 7 de juliol, a les 22h, als Jardins de Cal Marquès

15 €

Conxi Duro

Dissabte 16 de juny, a les 22h, a la Plaça de l’Ajuntament

Laura Ferrari

NOU ESPAI FOOD TRUCKS

Inspirada en la novel·la homònima de l’abbé Prévost, Puccini va obtenir amb
Manon Lescaut el seu primer gran triomf. La història de l’ascensió i caiguda de
la cortesana Manon va ser escrita amb una música captivadora, fidel als principis del verisme i amb l’esquinçament precís en pàgines com la cèlebre ària
“Sola, perduta, abbandonata” del quart acte. L’acció ens situa en el context de
la immigració de principis del segle XX amb el record d’Ellis Island com a
rerefons.
El Liceu a la fresca és un projecte amb un fort component divulgatiu, de desmitificació de conceptes associats al gènere amb accés a títols atractius i accessibles, per fer gaudir a tothom amb i de la immensitat de l’òpera, assistint d’una
manera única, propera i informal a una funció al Liceu: El Liceu de Tots.

Manon Lescaut
Dramma lirico en quatre actes. Llibret de Domenico Oliva i Luigi Illica.
Estrena absoluta: 01/02/1893, Teatro Regio de Torí.
Estrena a Barcelona: 05/04/1896, Liceu.

Després de la bona acollida que va tenir fa cinc anys al parc de Can Sors, Joan
Dausà torna al Festival per presentar el seu tercer treball Ara som gegants que
ha vist la llum aquest mes d’abril produït per Santos & Fluren, de Blind Records,
dos dels productors més influents del moment. El nou treball suposa la tornada
del músic català als escenaris després de tres anys d’aturada musical autoimposada. Dausà reaparaeix al panorama musical amb un disc que parla de superació personal i social, amb cançons que es mouen entre la quotidianitat i el
convenciment que tot allò que passa té un sentit que s’escapa de la raó. Allò
que va començar ara fa sis anys com un joc entre amics, ha acabat esdevenint
una de les propostes musicals més sòlides i singulars del panorama musical.
Dos discos d’estudi i un en directe, cançons com “Jo Mai Mai” que han passat
a formar part ràpidament de la banda sonora del país, concerts històrics com el
doble concert de comiat al Palau de la Música amb les entrades exhaurides
—una gesta a l’abast de molts pocs artistes— o un premi Gaudí a la millor BSO
per Barcelona Nit d’Estiu entre d’altres, són només algunes de les fites que ha
aconseguit Joan Dausà.

Formada per músics amateurs de diferents professions i oficis que comparteixen
el seu entusiasme per la música, la Bas Kisjes Big Band comença a caminar
l’any 2013 sota la direcció del compositor i arranjador, a més de guitarrista
veneçolà Ramón García Ramos, interpretant obres de funk, jazz i rock i
assajant. Amb el temps, la banda ha anant incorporant més músics, entre elles
les veus de Graziella Trovato i Gracia López, a la vegada que també ha ampliat
el seu repertori. Actualment la banda està dirigida pel contrabaixista, arranjador
i compositor holandès Bas Kisjes, que ha donat un gir al repertori amb temes
més jazzístics i composicions pròpies. La big band actuarà acompanyada del
guitarrista Alexis de Gispert, l’artista convidat a la seva estada a Barcelona.

BAS KISJES DIRECTOR

· Oficina de Turisme d'Alella

GRACIA LÓPEZ I GRAZIELLA TROVATO VEUS
SANDRA VICENTE FLAUTA
AMADEO VALORIA TROMPETA
JOSE MANUEL ROUCO SAXO BARÍTON

DIRECCIÓ DEL COR CONXITA GARCIA

DÍDAC FERNÁNDEZ BATERIA

CARLOS ÁLVAREZ, DIEGO PÉREZ, INGRID HALBACH I MAIKE HÜBNER

COPRODUCCIÓ GRAN TEATRE DEL CIUDEU, TEATRO DI SAN CARLOS

FLUREN BLIND GUITARRA / TECLATS

SAXO TENOR

(NÀPOLS) I PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA (VALÈNCIA)

NÚRIA MAYNOU CELLO

BLANCA SAN MARTÍN, ISABEL VELARDE, TERESA BERRUGUETE SAXO ALT

Manon Lescaut Ludmyla Monastyrska

CESAR MARTÍN TECLAT
CESAR FERNÁNDEZ BAIX

Lescaut David Bizic

Renato des Grieux Gregory Kunde

Geronte di Ravoir Carlos Chausson

Edmondo Mikeldi Atxalandabaso

L’hostaler Marc Pujol

El mestre de ball José Manuel Zapata

Un músic Carol García

Un sergent Michel Borth

El comandant David Sánchez

El fanaler Jordi Casanova

Renato des Grieux Gilbert Bosch

El Festival d’Estiu col·labora amb la jornada solidària
organitzada pel Consorci de Promoció Enoturística del
Territori DO Alella dedicada a recaptar fons per a la
Fundació Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
Miquel Valls, durant la retransmissió de l’òpera Manon
Lescaut del 16 de juny a la Plaça de l’Ajuntament.

VENDA D'ENTRADES
A PARTIR DEL 10 DE MAIG

DIRECCIÓ MUSICAL EMMANUELE VILLAUME

REPARTIMENT

DIADA ENOSOLIDÀRIA

RAMÓN GARCÍA I BAS KISJES ARRENJADORS

JOAN DAUSÀ VEU I PIANO

ORQUESTRA SIMFÒNICA I COR DEL GRAN TEATRE LICEU

A la plaça de les estàtues dels Jardins del Cal
Marquès dues hores abans d’inici dels concerts dels
dies 6 i 7 de juliol per degustar vins de la DO Alella
i propostes gastronòmiques.

GUILLERMO CARAZO i ALEXIS DE GISPERT (artista convidat) GUITARRA
JAVIER ORTEGA I MIGUEL ANGEL ORDÓÑEZ BATERIA

Pagament només amb targeta de crèdit.
Riera Fosca, 2 - Tel. 93 555 46 50
Dimarts, dimecres, dijous i diumenge, de 10 a 14.30h.
Divendres i dissabte de 10 a 14.30 i de 15.30 a 17.30h.
Dilluns tancat.

. www.festivalalella.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS
· Aforament limitat segons concert.
· No es podrà accedir al recinte un cop començat l’espectacle.
· L'Ajuntament, organitzador del Festival no assumeix cap responsabilitat
en cas de pèrdua o robatori de l'entrada.

· L'entrada no serà vàlida si està incompleta, trencada o amb indicis de
falsificació.

· Un cop adquirida l'entrada, només es podrà retornar l'import en cas
que l'esdeveniment es cancel·li abans que hagi començat.

· L'Ajuntament es reserva el dret d'alterar o modificar el programa.

