		
		
		

Ho organitzen:

Divendres 19 de juliol
23 h - Gratuït
Pati del Museu de la Pell

		
		
		

Dissabte 20 de juliol
23 h - Gratuït
Plaça de Cal Font

Després de 3 anys de trajectòria musical versionant
cançons de tota mena al seu estil propi, ContraCorrent,
el grup pop-rock anoienc ens presenten un nou directe.
Aquest cop amb una barreja de temes propis, del que
serà el seu primer disc, i algunes versions que asseguren
que no hi poden faltar.

El panorama musical català té un nou talent que ha
aconseguit donar un enfocament diferent a la música
pop. Amb tocs d’R&B i una emotivitat característica, el
cantant i compositor Roger Argemí ha format part d’algunes de les radiofórmules més importants del país. Després del primer disc ‘Un Nou Sentit’, cada mes presenta
noves històries honestes i carregades de sentiment en un
nou treball titulat ‘Gravetat’.

www.contracorrentoficial.wixsite.com/misitio

www.rogerargemi.com

		
		
		

		
		
		

Hi col·laboren:

Amb el suport de:

Divendres 19 de juliol
00 h - Gratuït
Pati del Museu de la Pell

Dissabte 20 de juliol
00 h - Gratuït
Plaça de Cal Font

Porto Bello, premiat com a grup revelació del 2017, arriba
amb un segon disc encara més festiu i un nou espectacle
trepidant que han anomenat: “L’ull de la Tempesta”, i que
compta com a single d’avançament “Fet d’Amor”.
Després d’haver fet més de 70 concerts amb la primera
gira nacional, els altafullencs tornen a la càrrega amb un
disc molt més enèrgic, directe i amb molts més matisos
electrònics.

Després de l’èxit del primer treball discogràfic “1016” que
ja ha arribat a disc d’or, Alfred García arriba ara amb un
espectacle en directe que ofereix al públic una experiència molt personal que inclou tots els temes del seu disc i
afegeix algunes cançons especials per a ell, tant de l’etapa en què va participar a “Operación Triunfo 2017” com
d’altres etapes.

www.portobellooficial.com

www.alfredgarcia.es

UNA FÓRMULA D’ÈXIT
Ja fa tres dècades que Igualada va veure
néixer una iniciativa cultural que arribava
per animar i refrescar les nits d’estiu. Es
tractava de l’Anòlia, una proposta musical que, amb el pas dels anys, ha crescut
i s’ha confirmat com un dels festivals de
referència al nostre país, especialment a
les comarques interiors.
Avui l’Anòlia aplega, cada any, alguns
dels solistes i les formacions musicals
més destacats del panorama català,
que comparteixen escenari amb músics
emergents d’Igualada i l’Anoia. Aquesta és una fórmula d’èxit que permet
al públic gaudir, no només dels estils
més diversos, sinó també d’una atractiva combinació d’artistes ja consolidats
i d’artistes de casa que tenen un futur
molt prometedor al seu davant.
Altres elements fonamentals que fan
que l’Anòlia sigui una fórmula atractiva
per a tothom són la gratuïtat de tots els
seus concerts, la celebració a llocs emblemàtics de la ciutat i, a banda, el privilegi que suposa comptar amb el Grup
Enderrock a la direcció artística del festival. Aquest darrer factor permet comptar
anualment amb una programació molt
cuidada, variada, equilibrada i actual.
Us convidem, doncs, a gaudir al màxim
d’aquesta nova edició de l’Anòlia.
Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada

		
Dissabte 13 de juliol
		
23.30 h - Gratuït
		Parc Central

		
		
		

Dimarts 16 de juliol
22.30 h - Gratuït
Pati del Museu de la Pell

El grup igualadí JOKB va començar el 2019 més fort que
mai presentant el nou àlbum “OHANA”. Després de dos
anys actuant per escenaris de tot Catalunya, la banda arriba amb un projecte innovador en format visual àlbum, el
primer fet en català i apostant per un estil funky festiu i
pop mestís. JOKB diferencia molt el disc dels concerts,
fent del directe el seu punt fort amb un espectàcle enèrgic i festiu ple de color i ball.

Quinze anys i 1.600 concerts d’una aventura musical que
amb “Festa Major”marca un dels moments creatius més
brillants d’un dels autors més importants en llengua catalana. Després d’uns anys molt intensos a nivell social i
personal Freixas torna amb una obra plena de llum on
endinsa l’oient en un vibrant univers emocional. El resultat és un directe més modern i internacional, una alenada de brisa fresca per les seves cançons d’ara i de sempre.

Joina Canyet és una artista empordanesa difícil d’emmotllar en un sol gènere musical. Combina influències
musicals molt diverses que podem veure reflectides
a les cançons del primer treball discogràfic anomenat
“Companyes”, un recull de vuit cançons, de rap en català,
amb una forta càrrega feminista i de reivindicació social,
que combina influències del hip-hop, el funk, el jazz, el
flamenc i la música clàssica.

www.jokb.cat

www.ceskfreixas.cat

https://www.instagram.com/joina_humitparany/

		
Dissabte 13 de juliol
		
01 h - Gratuït
		Parc Central

		
		
		

		
		
		

Després de més d’un any parats aquest 2019 tornen als
escenaris amb el nou disc “Fans del sol”, amb un estil
musical que pren risc per omplir-se de noves sonoritats
pròpies de països americans i altres racons. La nova producció del disc és una aposta de present i futur que està
fent delectar els seus seguidors.

Aquest 2019, El Diluvi torna amb nou disc, el 4t LP, carregat amb el seu mestissatge mediterrani on el folk, la
cúmbia, el reggae i la rumba es conjuguen amb festiva precisió en l’ampli ventall de lo tradicional. Tot això
amb uns textos contundents del que és envers la política,
l’amor, i allò quotidià, i sempre amb l’Ovidi com a referent.

Lildami és el pseudònim de Damià Rodríguez, cantant de
rap/ trap en català, que destaca per un missatge positiu
allunyat de l’estereotip de drogues o violència i que actualment ja acumula més 2.000.000 de visualitzacions i
més de 12.000 subscriptors al seu canal de Youtube.
Lletres intel·ligents, punyents i iròniques d’altíssima destresa acompanyades dels millors beats.

www.oquesgrasses.com

www.eldiluvi.cat

www.imparabla.com

Dimecres 17 de juliol
22.30 h - Gratuït
Pati del Museu de la Pell

		
		
		

Dijous 18 de juliol
22.30 h - Gratuït
Pati del Museu de la Pell

Dijous 18 de juliol
23.30 h - Gratuït
Pati del Museu de la Pell

