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Dissabte 23 d'octubre de 2021

Proposta

Inauguració de l'equipament juvenil La Fàbrica

Activitats gratuïtes per a majors de 12 anys

Ambient 1: Equipament Juvenil La Fàbrica (c. Portugal, 2D)

Ambient 2: Sala Blava de l’Espai Tolrà

20.30 h - Concert de Lòxias

Lòxias és un grup emergent en format acústic de Castellar del Vallès que fa música
d’estils molt variats, però amb un carisma propi. Fan cançons de creació pròpia i
versions de músics d’arreu que els agraden.

Busquen emocionar, descobrir i recuperar amb les cançons. Des de la rumba fins a
l’indie, passant per la música de cantautor o el rap, l’objectiu és gaudir a través de la
música en directe.

Components

Pau Sánchez: baix i veus

Núria Tarruell: violí i veus

Albert Gaitan: caixó, percussió i veus

Angèlica Delgado: veu

Júlia Luján: veu

Jan Gili: guitarra, harmònica i veus

El Pony Pisadorés un grup de Barcelona que mescla músiques tradicionals d’arreu
del món amb un estil viu i despreocupat, però treballat amb cura. El bon humor del
Pony Pisador és contagiós: els espectacles són variats i imprevisibles, perquè entre
riures i bromes amb el públic, a cada concert passen coses que ningú esperava.

Els agrada la música tradicional celta i les cançons marineres, però als seus discos i
concerts hi trobareu sons de molts indrets diferents. Aprofundeixen en la música que
descobreixen per tal que agradi tant a les persones que la senten per primer cop com
a les que en són expertes.
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Adrià Vila: mandolina, bodhran i veus.

Guillem Codern: banjo, harmònica i veus.

Miquel Pérez: fiddle, percussions i veus.

Martí Selga: flauta de bec, whistle, contrabaix i veus.

Ramon Anglada: guitarra, acordió i veus.

Enric Soler: contrabaix

Oriol Pujol: piano

Josep Puigdollers: tècnic de so

Reserva d’entrades a www.auditoricastellar.cat (una sola entrada per als dos
concerts).

 Servei de bar a càrrec de Vilabarrakes

Food truck a càrrec de Bakana (en horari dels concerts)

Aforament limitat

Repartiment de marxandatge “La Fàbrica” durant tota la jornada fins a exhaurir
existències. No te’n quedis sense!

Més informació:

Horari | De 16 a 20 h i de 20.30 a 00 h

Destinataris | Adolescència i Joventut i públic general

Organitza | La Fàbrica

Lloc | La Fàbrica (c. Portugal, 2D)
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