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ALTAVEU 2019
Són ja 30 anys. Arribem a la 31 edició. L’Altaveu segueix intentant mostrar la seva
singularitat entre tot el soroll dominant. L’Altaveu segueix creient en el talent
emergent, en les carreres de llarg recorregut, en la necessitat d’alçar la veu, en la
diferència.
I us presentem un nou cartell que no pretén ser innovador, però que no vol ser un
cartell més: L’Altaveu és una manera de compartir les descobertes i de gaudir de
l’experiència dels que saben més per vells que per diables i que fan de l’ofici de la
música un art de comunicació i emoció. Només cridem a la porta de la curiositat de
cadascú, com a ésser singular que pot i vol compartir la felicitat de la música en
directe amb els demés.
No importa el nombre, la quantitat, el
volum; importa el fet de compartir la
felicitat que ens dóna la música en
directe.
Rock, pop, ritmes, cançó, participació,
intercanvi, actitud... aquest és el cartell
d’aquest any de l'Altaveu de Sant Boi.
30 anys després, seguim vivint i amb
ganes de viure. Amb la força de tota la
música que al llarg d’aquestes 31
edicions ens ha fet arribar fins avui i amb
la curiositat per seguir mirant endavant
sabent que encara ens queda molt per
descobrir, molt per compartir.
Benvinguts/des a Sant Boi,
benvinguts/des a la música.
Jordi Turtós
Director artístic del Festival Altaveu
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PLAÇA DE L' AJUNTAMENT
6 DE SETEMBRE, 2019
ALTAVEU FRONTERA
JOI NA, 20H
Aquesta jove empordanesa està trobant el seu lloc en el panorama musical català
d'avui gràcies a una personal combinació d'estils.
El piano com a instrument punt de partida, un quartet femení darrere, rap com a
cal·ligrafia, feminisme, actitud i compromís.I el que és més important: bones
cançons per a agitar la indiferència general, per a activar accions i desitjos.

Joina Canyet (veu i piano)
Marina Tomàs (guitarra)
Ana Cruz (baix)
Abril Saurí (bateria)
Maria Cruz (saxo)
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THE MANI · LAS
21H

PLAÇA DE L' AJUNTAMENT
6 DE SETEMBRE, 2019

Són tres dones que alcen la veu amb un rock molt elèctric i descarat.
A Maika Makovski la coneixem bé des que va ser una de les guanyadores del
nostre estimat Altaveu Frontera. És una creadora que mai en té prou i que trenca
estereotips en cada projecte musical en què s’implica.
Ara ha trobat en la Mariana Pérez (Sonic Trash, Rubia i Cora Bloom) i en l’Olaia
Bloom (Las Culebras i Cora Bloom) la companyia de viatge perfecte per pujar a
l’escenari i mostrar que el rock és un dels llenguatges més potents per trencar
prejudicis i barreres. No cal dir quines.
Maika Makovski (Veu, baix)
Mariana Pérez (Veu, Bateria)
Olaia Bloom (Guitarra, veu)
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WI LKO JOHNSON
22: 15H

PLAÇA DE L' AJUNTAMENT
6 DE SETEMBRE, 2019

Ens va captivar amb la seva mirada perduda i la seva imatge de guitarrista boig que
empunyava la guitarra com si d’una escopeta es tractés, quan brillava al costat de
Lee Brilleaux amb els Doctor Feelgood. Era una de les millors bandes britàniques
sorgides en els temps del punk, de Margaret Tatcher i de l’atur.
La seva guitarra disparava ràfegues d’energia que agitava els nostres cossos en
aquells temps de canvi sense futur. Wilko ha sobreviscut a moltes coses, però
sobretot ha sobreviscut a l’oblit. És un lluitador que segueix obrint camí al rock
que es fabrica amb les velles eines, guitarres elèctriques, baixos i bateries de
classe treballadora i tossuda.

Disc recomanat: “Blow Your Mind” (2018)
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ALTAVEU FRONTERA
EL SOMBRERO DE COLOR
19: 30H

PLAÇA DE L' AJUNTAMENT
7 DE SETEMBRE, 2019

Es tracta d’un quartet de Castelló que s’ha fet a si mateix a força de moltes
actuacions en directe que han forjat un so propi. Ells ho qualifiquen com indiefunk
camaleònic, que podríem traduir com funk ballable amb rock divertit. Per tant,
segur que ens ballarem els seus temes, que connecten amb la saníssima tradició
de passar una bona estona en clau musical.
Juanan Corcuera (veu)
Víctor Pajares (guitarra i coros)
Víctor Nebot (baix)
Alex Corcuera (bateria i sintes)

FESTIVAL ALTAVEU

PLAÇA DE L' AJUNTAMENT
7 DE SETEMBRE, 2019
A. M. A
ACADÈMI A MUSI CAL ALTAVEU
20: 30H
Des de fa tres anys, una de les novetats de l’Altaveu és la incorporació al cartell
d’una proposta de producció pròpia comptant amb artistes de Sant Boi. El 2017 la
producció es va dir REGIRA, l’any passat ALÇA LA VEU i aquest any posem en marxa
un projecte amb vocació de futu: A.M.A.
Es tracta d’un projecte essencialment formatiu que potencia la professionalització
musical entre els i les estudiants més avançades de les diferents escoles de música
de Sant Boi.
En resum, la proposta A.M.A pretén:
- Potenciar la professionalització musical a Sant Boi
- Donar visibilitat a l’ensenyança musical a la nostra localitat
- Donar visibilitat al nou talent local
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- Vincular el festival amb nous públics i persones joves de Sant Boi
- Aportar eines formatives complementàries per a l’alumnat participant
- Oferir un espectacle de qualitat i professional dintre de la programació del
festival
Del maig al setembre, es treballarà amb els i les alumnes de les diferents escoles
de música de Sant Boi en composició i interpretació musical. El resultat no serà
només un concert únic i irrepetible, sinó que inicia una font d’oportunitats per a les
noves generacions.
BLOC FORMATIU DE COMPOSICIÓ I ESCRIPTURA DE LLETRES
amb Rafa Pons
BLOC FORMATIU D’INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ MUSICAL
amb les masterclass de Pepo López, Santos Berrocal, John Caballés
i la direcció de Marcos Deker

Alumnes de l’A.M.A
Minerva Rodríguez, Naomi Medialdea, Mario Fernández, Isabel García, Ana MªDe
La Cabeza, Míriam Villa, Mario Pérez, Manel Valls, Marina Arcarons, Toni
Melgarejo, Vera Sillero, Carlos Gomez, Marc Pascual, Marco Prieto, Gabriel Budia,
Nil Garrido, Alba Dominguez, Andrea García, Silvia González, Mario Castillo i
Héctor Ramos.

Gestió i coordinació del projecte |
Javi Doblas
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LOS DELTONOS
22: 00H

PLAÇA DE L' AJUNTAMENT
7 DE SETEMBRE, 2019

Los DelTonos van començar el 1986 a Muriedas, Cantàbria, en un temps en què el
pop, la movida i la postmodernitat van buidar de contingut la rebel·lió post-punk.
Eren temps durs pel Rock i pel Blues, desbordats per la nova cultura del Hip Hop;
mentre el segell de blues elèctric Alligator (Chicago) semblava la Balsa de Medusa
enmig del naufragi.
Del Tonos van trobar en el so del Rhythm & Blues més elèctric una cal·ligrafia amb
què descriure la seva personalitat. Ningú sonava com ells en tota la península.
Quan comencen a treure el cap, problemes discogràfics els deixen fora de joc i
Hendrik es reinventa com a músic en solitari i en Cantante de Canciones. La seva
constància i fe en ells mateixos els torna a la primera línia de foc des d’on han
aixecat un estil tan propi com el territori al qual habiten.
Disc recomanat: “Fuego” (2019)
Hendrik Röver - Veu, Guitarres
Fernando Macaya - Veus, Guitarres
Pablo Z Bordas - Baix
Javi Arias - Bateria
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CAL NI NYO
6 DE SETEMBRE, 2019

JAVI ER BERGI A
21: 30H

Va haver-hi un temps en què els cantautors i cantautores no només eren la veu
col·lectiva d'un poble, sinó que també van ser el camí obert cap a noves
sensibilitats i formes d'expressió musical. Però potser no gaires van aconseguir
marcar diferències. Pioners com Hilario Camacho o Vainica Doble van ser tan
difícils d'imitar que ningú va poder seguir aquell camí.
Bé, un sí que va poder, i va ser Javier Bergia; un músic que tocava molt bé la
guitarra i que a més, feia unes cançons diferents, explicava unes històries properes
i entranyables amb un so propi i característic.
Javier Bergia no ha deixat mai de ser un artista curiós que ha investigat al costat de
Javier Arteche i Luís Delgado (Finish Africae), sempre pròxim a l'experimentació de
Suso Sáiz i a la sensibilitat de Pablo Guerrero (altre dels grans de la cançó
castellana).
Ara se'l reconeix per ser el guitarrista de l'Ismael Serrano, però no, si el veniu a
veure, descobrireu no ja un artista sinó un univers musical tant personal com
pròxim i captivador.
Disc recomanat: “Divina Comedia”, (Tagomago, 2019)
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CAL NI NYO
6 DE SETEMBRE, 2019
TROVADORES DE LAS 3 CULTURAS
23: 00H
Aquests tres individus són tres de les grans excepcions de la nostra música popular
contemporània. Entre els tres sumen anys de dedicació a la música medieval,
popular, tradicional, mediterrània...
Acumulen una saviesa musical que cristal·litza en un exercici que els italians
anomenen proposta amb la qual s'apropen a les nostres oïdes d'avui, les músiques
que són la base de la nostra història secular. A les seves mans i instruments el
Mediterrani és el que no hauria d'haver deixat de ser mai: un punt de trobada, una
àgora de sensibilitat i intel·ligència compartida amb què construir futur i
coneixement, és a dir, cultura viva contra la ignorància i el recel.

EDUARDO PANIAGUA
WAFIR S. GIBRIL
PEDRO BURRUEZO
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CAL NI NYO
7 DE SETEMBRE, 2019
MAREM LADSON
21: 30H
Marem Ladson Bugallo és una jove ‘mil·lennial’ nascuda a Ourense el 1997 filla del
jugador de bàsquet nord-americà Willie Ladson -que va jugar al Club Ourense
Baloncesto- i de mare gallega. És una artista fruit d'aquest segle XXI que encara
no gosem a aventurar. Marem és una de les propostes emergents que a l'ALTAVEU
li agrada mostrar. Amb només un disc de llarga durada («Marem Ladson», Mont
Ventoux, 2018), hem tingut prou per apostar decididament per ella. Hi han moltes
dones al panorama estatal sorgides des del canvi de mil·lenni, però Marem és
diferent, sona personal i mostra una maduresa fora del comú habitual.

Disc recomanat: «Marem Ladson», (Mont Ventoux, 2018)
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ELENA SETI ÉN
23: 00H

CAL NI NYO
7 DE SETEMBRE, 2019

L'Elena va marxar, amb el seu violí a la recerca de nous horitzons per a la seva
música. Va deixar el seu País Basc natal (Donosti, 1978), per trobar un lloc al món
per a la seva música i per a ella mateixa. Va passar per Barcelona abans d'arribar a
Londres i finalment, establir-se a Copenhaguen durant 13 anys. Allà va formar part
de Little Red Suitcase, un duet amb Johanna Bortcher, on va experimentar amb la
improvisació i les noves cal·ligrafies del jazz. El 2013 va debutar amb un treball en
solitari «Twelve Sisters» al qual va seguir «Dreaming Of Earthly Things» (2017). Ha
estat fitxada pel prestigiós segell nord-americà Thrill Jockey per enregistrar el seu
tercer disc «Another Kind Of Revolution» (2019) on ha treballat amb el músic basc
Mikel Azpriroz i amb les guitarres de Steve Gunn.
Tot en ella és diferent, singular; la seva música és producte del seu propi
nomadisme i d'una curiositat infinita. Les seves cançons desprenen una força
onírica sorprenent, dibuixen paisatges de delicada bellesa, inequívocament
femenina i extremadament encisadora.
Disc recomanat: “Another Kind Of Revolution”,(Thrill Jockey, 2019)
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CAN MASSALLERA
6 DE SETEMBRE, 2019
ALTAVEU FRONTERA
SOCKETS
23: 45H
Es defineixen a ells mateixos com a Garage/Punk-Rock/Soul: «somos unos
trogloditas de guante blanco». Porten dos anys fent un garatge rock punk suïcida i
pantanós i se senten propers al rotllo de Guadalupe Plata, The Monsters, The
Sonics, ... I la veritat és que van sobrats d’energia, velocitat i ganes de infectarnos. Ja hem avisat!

Cobretti The Kid (veu)
Raül Cano (Guitarra)
Wally Lozano (Baix)
Àngel Marné Álvarez (Bateria)
Cisco Catalán (Teclats)
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ENRI C MONTEFUSCO
00: 35H

CAN MASSALLERA
6 DE SETEMBRE, 2019

«Quien abre camino no tiene quien le dé consuelo» diu al seu nou disc aquest
artista que sempre ha estat un home inquiet i trencador.
Des que va deixar anar els Standstill, l'Enric Montefusco (Barcelona, 1977) ha
seguit obrint el camí que ja definia amb el grup. Tot sol, ha tornat als seus orígens
(«Meridiana», 2016) al seu entorn immediat, urbà i sentimental, des del qual
construir-se, cançó a cançó. Ara, «Diagonal» (2019), després de l'EP «Coros de
Medianoche» (2018) amb El Niño de Elche, Hermanos Cubero, Maria Arnal, Albert
Pla i Nacho Vegas, confirma la seva capacitat d'observació perspicaç del nostre
entorn.
El nou disc inclou 10 cançons, 10 trets precisos al nostre món desbaratat i absurd
que viu del culte als diners i mira cap a un altre costat mentre les migracions
posen a prova la nostra real capacitat, no només d'acollida, sinó de ser coherents
amb qui truca ara a la porta. L'any passat vam tenir la sort de gaudir d'ell en el
projecte «Alça la veu», enguany tenim el privilegi de veure'l en acció.
Disc recomanat: “Diagonal”, (Buena Suerte/El Segell, 2019)
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YAWNERS
01: 45H

CAN MASSALLERA
6 DE SETEMBRE, 2019

Elena Nieto ha fet créixer el seu projecte amb el bateria Martín Muñoz de forma
sorprenent i ràpida. «Just Calm Down», el seu disc de debut, gravat amb Santi
Garcia en els Estudis Costa Brava de Sant Feliu de Guíxols, està sent un dels
treballs més celebrats aquest any en l'àmbit del power pop nacional més atractiu.
Guitarres, baixos i bateries desbocades, energia pura i concisa, directament a
l'estómac.
Només són dos en escena però sonen per tres o quatre, en un malbaratament de
melodies pop que cavalquen excel·lents riffs de guitarra i contagien una
electricitat contínua i envolupant. Una de les propostes emergents que més ens
han seduït.

Disc recomanat: Just Calm Down (2019)
ELENA NIETO veu, guitarra, sota
MARTÍN MUÑOZ bateria
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CAN MASSALLERA
7 DE SETEMBRE, 2019
ALTAVEU FRONTERA
MAGALI SARE
23: 45H
Vallesana de 27 anys i professora al Taller de Músics de Barcelona. Cantant
procedent d’una família de músics i del Conservatori Superior del Liceu on va
graduar-se en jazz amb excel·lència. És també una de les veus que s’han fet al
costat de la inefable Clara Peya («Estómac», Satelite K, 2018), l’any passat va
debutar discogràficament amb «Cançons d'amor i dimonis» (auto editat, 2018).
Aquest mes de setembre la Magali estrenarà nou disc, amb el guitarrista Sebastià
Gris i la producció de David Soler amb la col·laboració de Santi Careta. Promet
molt.
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DELGRES
00: 35H

CAN MASSALLERA
7 DE SETEMBRE, 2019

Aquest singular trio, procedent de París, amb arrels de Guadalupe i amb un
equipatge ple de sonoritats caribenyes, practiquen un blues crioll ple d’energia
mestissa, de sentiment africarien i d’una força que neix en allò més íntim per a
expandir-se arreu del món; doncs acaben de debutar amb Mo Jodi, una de les
millors notícies de l’escena musical global del passat any. Pascal Danaë, líder del
trio, és un músic de Guadalupe que, quan va descobrir el dobro (la guitarra
metàl·lica de la cultura del blues del Sud dels EEUU), va descobrir pràcticament la
seva ànima. I amb el dobro ha recorregut el camí dels seus avantpassats fins que
va arribar a Louis Delgrès, un coronel de l’exèrcit francès que el 1802 va
encapçalar la revolta anti esclavista contra les forces de Napoleó a les Antilles
Franceses. Amb ell va trobar el nom i el sentit del grup per a barrejar l’esperit
crioll amb les músiques del Carib i de Nova Orleans. El resultat és acaparador.

Disc recomanat: “Mo Jodi” (Pias, 2018)
Pascal Danaë (Veu, guitarres)
Baptiste Brondy (bateria, veu)
Rafgee (Sousaphone-Tuba)

FESTIVAL ALTAVEU

JOHN PAUL KEI TH
01: 45H

CAN MASSALLERA
7 DE SETEMBRE, 2019

Té l'aspecte fràgil del músic sensible que sembla inspirar-se en Elvis Costello, Roy
Orbison o Buddy Holly, però com ells, posseeix també la fortalesa i el swing de la
música que va sorgir de la cruïlla entre la música negra i blanca de Tennessee (va
néixer a Knoxville i viu a Memphis).
John Paul Keith resumeix perfectament l'encontre entre el Rock’n’Roll i els matisos
pop i soul de la seva terra, enmig del camí de l'emigració del Sud al Nord que va
electrificar el blues, va alimentar el soul i va donar lloc al Rock'n'Roll. Tres discos
el precedeixen, tres magnífiques empremtes en un camí que, de ben segur, el
portarà a situar-lo entre les estrelles de demà o, com a mínim, entre els músics
decisius per a seguir fent del Rock'n'Roll un estil etern.
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ALTAVEU +
7 I 8 DE SETEMBRE, 2019
FI RA DEL DI SC I DEL LLI BRE MUSI CAL
DE 11 A 20H. RAMBLA RAFAEL CASANOVA
Durant el cap de setmana de l’Altaveu, la Rambla Rafael Casanova es converteix
en un gran aparador de discos i llibres musicals.
A més a més, entre disc i disc, podrem gaudir de les propostes que ens regalaran
un grup de punxadiscos santboians:
COMPTAREM AMB
GRANS RECORDS_Punk, Oi!, Heavy Metal, Rap i Rock.
DISCOS MOLA_Pop, Rock Nacional i Internacional.
QUARENTENA DISCS_Hard Rock, Heavy Metal, R&R, Punk i Pop.
NAIMA RECORDS_Jazz, Funk i Rock .
Product Of Society_Reggae, Ska, Soul, Sixties, Punk i Hardcore.
ESPAI RECORDS_Rock classic, Heavy Metal, Soul, Funk i Soundtracks.
DISCOS VOLTA_Llatina, Africana, Jamaicana i Brasilera.
66 RPM_Editorial
I AMB ELS SEGÜENTS PUNXADISCOS:
HORACIO PUNXADISCOS, XAVI TRAU, DANNY BOY, IVAN VERBENA, GENOVEVA, AITOR BTS, TIET
TONI I MORSA PUNXA
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CONVERSES ALTAVEU

ALTAVEU +
7 DE SETEMBRE, 2019

13H RAMBLA RAFAEL CASANOVA

M É S EN L L À D E L’E S C E N AR I...D O N E S M Ú SIQ UE S S AN T B O IA N E S.
Hem convidat a algunes d'elles perquè "més enllà de l'escenari" ens expliquin el
seu dia a dia com a músiques.
Volem donar espai perquè ens expliquin amb la seva experiència i en primera
persona, si es van superant les dificultats amb què s'han trobat històricament les
dones en el món de la indústria musical. Que ens expliquin els seus projectes de
futur, els problemes laborals i de visibilització als quals s'han d'enfrontar en tots
els àmbits, tant privats com públics.
Elles són la Núria Botia (baixista de Trau), la Maria Martí (vocalista a Maria Martí),
l'Olalla Wallin (violinista de Chet) i la Mònica Fernández (vocalista de Deskartats).
La conversa estarà conduïa per la Reyes Torio, cantant, dj, productora i membre
del M.I.M (Mujeres de la Indústria de la Música).
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CONVERSES ALTAVEU

ALTAVEU +
8 DE SETEMBRE, 2019

13H RAMBLA RAFAEL CASANOVA

T R A PO L O GIA
Borja Bagunyà i Max Besora han escrit un llibre a quatre mans on s’endinsen dins el
món de la nova música urbana. A través dels seus avatars literaris, investigaran la
música “trap” a través de temes com el gènere, la classe social, les tribus urbanes
o el ball tot barrejant la crònica vivencial amb reflexions filosòfiques.

Comptarem amb ells per tal que ens expliquin perquè van decidir-se a escriure
sobre el “trap” i com ho van fer, quins eren els motius per fer un llibre d’aquestes
característiques i com van percebre aquest llibre la comunitat literària i musical.
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ALTAVEU +
7 DE SETEMBRE, 2019
DI SSENYEM UNA PORTADA DE DI SC, AMB I VAN CASTRO
10H CAL NINYO
En aquest taller, les persones participants entendran els principis bàsics del
disseny gràfic aplicat a la portada d'un disc.
Partint d'una presentació de portades clàssiques, es treballarà la relació entre
gènere musical i codi gràfic. D'altra banda, també es veuran les eines essencials a
l'hora de plantejar una portada, és a dir, tipografia i imatge, i la relació entre elles.
Finalment, les persones participants dissenyaran la seva pròpia portada per a un
disc fictici, amb eines molt bàsiques, essencialment collage amb imatges i
tipografies que els seran proporcionades, i una fotocopiadora.

Aquest taller és gratuït i està indicat per a qualsevol persona amb inquietud per la
música i la gràfica associada, i no és necessari que tinguin coneixements previs de
disseny gràfic
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ALTAVEU AL CI NEMA
19H ALS CINEMES CAN CASTELLET

ALTAVEU +
8 DE SETEMBRE, 2019

The Ecstasy of Wilko Johnson
Director Julien Temple
Regne Unit / 91 min. / 2015 /
“Hauria d'estar mort”, ens etziba Wilko Johnson, a qui van diagnosticar càncer de
pàncrees i un any de vida en el 2012. Però Wilko, mirada de orate i ànsia de viure,
decideix que “si això em matarà, almenys que no m'avorreixi”, i continua tocant les
seves riffs-metralladora, rient, gaudint. Julien Temple erigeix aquí un cant a Wilko
que és una afirmació de l'existència i el rock’n’roll. Els elements són pur Temple, i
s'augmenten amb la magnètica naturalesa i afilada ment de Wilko. Pocs
documentals aconsegueixen emocionar així. Són les confessions (“Quan m'ho van
comunicar vaig sentir aquesta elació, gairebé era una sensació extática. De sobte
em sentia intensament viu”), les cites de Blake o Milton (Wilko és un citador
compulsiu), els clips d'arxiu que enfila el director (A vida o mort; El setè segell) i
les remembranzas colpidores, inèdites, del músic: sobre el seu pare, Dr.
Feelgood, el seu propi tarannà o l'amor de la seva vida. Un film tan ple de vida,
esperança i ensenyaments que és insuperable. Wilko viu!

FESTIVAL ALTAVEU

ALTAVEU AL CI NEMA
19H ALS CINEMES CAN CASTELLET

ALTAVEU +
8 DE SETEMBRE, 2019

Janis: Little Girl in Blue
Director Amy Berg
Estats Units / 106 min. / 2015 / Anglès-VOSE
Janis Joplin: de tia estranya de poble texà a figura icònica de la joventut global. La
veu més rasposa dels sixties va triomfar en el rock, però el seu blues personal la
va condemnar a morir jove. Arxiu únic, entrevistes enlluernadores, i Cat Power
llegint les seves cartes.
Amy Berg posa punt final a la incertesa amb una completa peça sobre la icònica
cantant. "Janis: Little Girl Blue" se sosté en un triangle de recerca consistent, arxiu
en directe i documents íntims per mostrar una història familiar i singular: la de la
mossa ambiciosa i rebel per naturalesa que fuig del seu terrer per buscar fortuna.
El documental és meticulós amb els entrevistats (alguns d'ells vists per primera
vegada aquí): els germans petits de l'artista, els seus nombrosos enamoriscaments
–que narren amb candidesa l'experimentació sexual de Janis- i, per descomptat,
els membres de Big Brother & The Holding Company, la banda que va acollir el
seu blues. Janis inclou molta música, però ressalta a la dona que la va cantar, amb
afecte, profunditat i sense la menor morbidesa. Un tribut honorable i que sona a
definitiu.
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ALTAVEU EN FAMÍ LI A
7 I 8 DE SETEMBRE, 2019
L'Altaveu en família és un espai dedicat a l'apropament de les famílies a la música i
cultura que vehicula el festival.
Són dos dies amb propostes diverses: El primer és més generalista i orientat a
seguir el fil conductor de la resta de la programació.
El segon sempre va dedicat a un tipus de música en concret per tal que la canalla
pugui conèixer alguna cosa diferent del mainstream. La idea és que gaudeixin a la
vegada que la resta de la família també ho fa. En edicions anteriors, les músiques
triades havien estat el rock, el reggae... Aquest any el dia temàtic versarà al voltant
de la música electrònica:
7/09 | Despertem la curiositat
11:00h Despertem la curiositat. Tallers i jocs per descobrir diferents propostes
musicals
12:30h actuació de Landry El Rumbero, rumba per a tota la família
8/09 | El petit Altaveu electrònic
11:00h Petit Altaveu electrònic. Diversos tallers de música electrònica amb
Professional DJ Kids i Ameba.
12:30h actuació de PIVOT, orquestra que fa música electrònica
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PREMI S ALTAVEU
5 DE SETEMBRE, 2019
El Festival ha arribat als seus 30 anys d'història, i tot i que no deixa de
desenvolupar-se i evolucionar, ja és una cita clàssica del calendari musical.
Els seus premis celebren llargs anys de cançons i produccions musicals fetes per
persones que creen i viuen la música. És per això que l'objectiu dels premis Altaveu
és reconèixer als i a les artistes, entitats i iniciatives que d'una manera més
destacada han enriquit la música del nostre país durant l'any.
Repassant els premis que ha atorgat el Festival Altaveu, podem fer des del 1990 un
fantàstic recorregut de la història de la música a artistes com Manel, Silvia Pérez
Cruz, Albert Pla, Peret, Ojos de Brujo, Estopa, Lluís Llach, Roger Mas, Maika
Makovski...; programacions com el Festival de Flamenc de Ciutat Vella, el Sónar, el
Festival Internacional de Jazz de Terrassa, el Faraday; i professionals com la
Discogràfica B-Core, Verkami, el Taller de Músics, Heliogàbal, entre d'altres, han
estat alguns dels guardonats amb el Premi Altaveu en edicions anteriors.
El proper 5 de setembre, just abans d'encetar la 31a edició del Festival Altaveu,
tindrà lloc la cerimònia dels Premis Altaveu 2019.
Aquest any el Jurat Altaveu, ha escollit un total de 7 premiats i premiades que
desvetllarem més endavant.
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EQUI P ALTAVEU 2019
DIRECCIÓ ARTÍSTICA Jordi Turtós
COMUNICACIÓ I EQUIP TÈCNIC Laia Bonet
COORDINACIÓ ACTIVITATS ALTAVEU + I EQUIP TÈCNIC Ernesto Barba
CONTRACTACIÓ I PRODUCCIÓ Isabel González, Ona Jorba i Ismael García
COORDINACIÓ ACTIVITATS ALTAVEU EN FAMÍLIA: Col·lectiu Karxofetes
COORDINACIÓ PRODUCCIÓ PRÒPIA: Javi Doblas
GESTIÓ DE PATROCINIS Vicky Cacereño
IMATGE FESTIVAL Conjunto Vacío Estudio Creativo
WEB Braille Corp.
PREMSA Rosa Raduà
RESPONSABLES POLÍTICS
ALCALDESSA Lluïsa Moret
REGIDOR DE CULTURA José Manuel González

JURAT PREMIS ALTAVEU | Jordi Bianciotto, Marta Salicrú, Helena Morén, Olga
Abalos i Luís Hidalgo.
JURAT FRONTERA | Andrés Pino, Sergio Ramos, Eva Vilaró, Anna Balló i Vicente
Merino
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ENTRADES

L'ALTAVEU A LA XARXA

CAL NINYO és l’únic escenari de

@FestivalAltaveu (Twitter i Instagram)

pagament.

/FestivalAltaveu (Facebook)

Entrada per a un concert doble: 6€

#altaveu19

ON LINE A la venda a través de

PREMSA

www.festivalaltaveu.cat

Sol·licitud d'acreditacions:

ON SITE El mateix dia de l’actuació

www.festivalaltaveu.cat

podeu comprar entrades a les taquilles

Rosa Raduà

del festival, sempre i quan quedin

E. premsa@festivalaltaveu.cat

localitats lliures.

T. 670 488 072
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