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FESTIVAL D'ESTIU

SOPRANOS
GLORIA LÓPEZ
MARIA GENIS
MIREIA DOLÇ
TENOR  XAVIER MARTÍNEZ
BARÍTON  JOAN J. RAMOS
BALLARINS
CLARA MORA
HEYLER LAMEDA
LEANDRO PÉREZ
VIOLI  SERGEY MAIBORODA
PIANO  GRAHAM LISTER
DIRECCIÓ ESCÈNICA  JOAN J. RAMOS
AMB LA COL·LABORACIÓ ESPECIAL DE
PIEDAD RODRÍGUEZ - ALTA COSTURA.BARCELONA
FILI PLAZA BARCELONA - ESCULTURES I JOIES D'AUTOR 
PERRUQUERIA LIOTRIC - GLÒRIA DURAN/MARTA TIMONEDA

VETLLADA MUSICAL DE PROP
Joan J. Ramos

Divendres 8 de juliol, a les 22h, al Jardins de Cal Marquès 18-15 €

La música té un poder evocador únic que cap altra manifestació artística 
posseeix. Vetllada musical de prop descobreix una mirada diferent en propo-
sar un petit viatge per aquest meravellós univers. Melodies prou conegudes i 
populars d’òpera i sarsuela, opereta i bandes sonores de cinema que sintetit-
zen un relat sincer i proper. El baríton alellenc Joan J. Ramos us farà partícips 
de les seves emocions, records i sentiments viscuts al llarg de la seva vida 
artística de més de trenta anys. 

Espai de Food Trucks a partir de les 19.30h, per degustar vins de la DO Alella 
i propostes gastronòmiques.

FESTIVAL D’ESTIU

ORGANITZA

VENDA D'ENTRADES 
A partir de l’1 de juny  
· O�cina de Turisme d'Alella

Pagament només amb targeta de crèdit.
Riera Fosca, 2 - Tel. 93 555 46 50
Dt, dc, dj, dg: de 10 a 14.30 h.
Dv, ds: de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h

A partir del 4 de juny  
. alella.koobin.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS
· Tots els assistents a l’activitat han d’adquirir l’entrada. Els 
infants menors de 24 mesos tenen entrada gratuïta.

· Els actes començaran puntualment i no es permetrà l’entrada 
una vegada començat el concert.

· No es pot fer servir el telèfon mòbil durant el concert i s’han 
d’apagar aquells aparells que puguin emetre senyals acústics 
com rellotges o altres dispositius electrònics.

· No es pot fer fotogra�es ni gravar sense autorització.
· No es permeten canvis ni devolucions de les entrades.
· L’organització es reserva el dret d’alterar o modi�car el 
programa de l’acte per causes imputables a raons alienes.

· Els canvis o anul·lacions s’anunciaran al web de l’Ajuntament 
d’Alella.

· Se seguiran les mesures dictades pel Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya en prevenció de la Covid-19.

alella.cat/festivalestiu
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AMB EL SUPORT DE



FESTIVAL D’ESTIU

Dissabte 2 de juliol, a les 22h, al Parc de Can Sors  gratuït

NON STOP GOSPEL 20 
The Gospel Viu Choir 

Els The Gospel Viu Choir (TGV) obren la gira nacional de celebració dels seus 
20 anys dalt dels escenaris (2002 – 2022) portant al parc de Can Sors la seva 
última producció: Non Stop Gospel 20, un concert que recull els moments més 
colpidors i emblemàtics de les seves anteriors Produccions. Els TGV volen que 
amb Non Stop Gospel 20 el públic pugui sentir, en primera persona, l’emoció 
dels records i dels instants que ha caracteritzat la vida de la formació al llarg 
d’aquests 20 anys i que l’han de�nit com un projecte musical de primer nivell.  

THE GOSPEL VIU CHOIR  VEUS
XAVIER RAURICH  TECLAT 
ÀNGEL VALENTÍ  BATERIA
TOMÀS FRAUCA  GUITARRA 
ALEXANDRE REXACH  BAIX
XAVIER YELO  PRODUCCIÓ TÈCNICA
MOISÈS SALA  PRODUCCIÓ I DIRECCIÓ

ÒPERA EN CONCERT  ORPHÉE ET EURYDICE (VERSIÓ BERLIOZ) 
COMPOSITOR  C. W. GLUCK 
GRUP DE CAMBRA FÈMINA
IMMA ROIG
MONIK BARGALLÓ
CLARA VALERO
VIVIANA SALISI 
CORS
CORAL JOIA D’ALELLA 
NOVA ÈGARA DE TERRASSA 
ORQUESTRA DE CAMBRA FÈMINA
DIRECTOR MUSICAL  JORDI LALANZA

FESTIVAL D’ESTIU

ÒPERA EN CONCERT: ORFEO I EURÍDICE DE GLUCK
Coral Joia d’Alella

Diumenge 3 de juliol, a les 20h, a l’Espai d’Arts Escèniques 12-10 €

La Coral Joia d’Alella presenta la seva nova proposta al Festival d'Estiu, l’òpera 
Orfeo i Eurídice, en col·laboració amb el grup de cambra Fémina i la Coral 
Nova Ègara de Terrassa. Una òpera en tres actes del compositor alemany 
Christoph Willibald von Gluck basada en el mite d'Orfeu, i estrenada l’any 
1762. Amb aquest projecte es vol reivindicar el paper de la dona a escena, 
que va estar durant segles discriminat, sent un dret exclusiu dels homes. 

A FEELING GOOD
Joan Vázquez

Dissabte 9 de juliol, a les 22h, al celler Bouquet d’Alella 18 €

Joan Vàzquez interpreta amb molt de swing les seves particulars versions 
d’estàndards de jazz, recuperant la sonoritat del jazz més vintage i incorpo-
rant-li, alhora, un toc contemporani. A partir de les 20h, abans o després de 
l’espectacle, podràs conèixer els vins del celler Bouquet d'Alella, i sopar sota els 
estels amb les propostes del Restaurant El Nou Antigó.

BOUQUET D’ALELLA

SESSIONS DE VI
Delafé DJ + Axel Pi (Sidonie) DJ

Diumenge 17 de juliol, de 12 a 16h, al celler Alta Alella 18-5 €

El Celler Alta Alella et convida a gaudir de la música de DJ Delafé i DJ Axel 
Pi (Sidonie) en un entorn privilegiat: entre vinyes i amb vistes al mar.
Sessions de vi neix de la mà d’Oigo Visiones i combina vi, música & foodtrucks. 
Una vetllada per viure amb els amics i la família, on no faltaran els vins d’Alta 
Alella i del Celler de les Aus per maridar amb la música en directe. 

CELLER ALTA ALELLA 


