Informació addicional com arribar-hi

Preus entrades
Presentació + concert
28 de juny
Ubicació Llopart

10€

Concert
20 de juliol
Ubicació Torre-ramona

18€

Concert
27 de juliol
Ubicació Torre- ramona

18€

Poble medieval de Torre-ramona
Crta. C-243b. Sant Sadurní a Gelida, km. 17
08739 Subirats
Ubicació GPS: LAT 41.4208772 / LON 1.819922
Llopart
Crta. De Sant Sadurní a Ordal, km. 4
Els Casots (Subirats) 08739
Ubicació GPS: 41º 24’33.0”N · 1º48’14.5”E

Organitza

Abonaments especials
Entrada combinada 2 concerts:
20 i 27 de juliol
Ubicació Torre-ramona

25€

Entrada combinada:
Presentació - concert
+ 1 concert a Torre-ramona

23€

Entrada combinada:
Presentació - concert
+ 2 concerts a Torre-ramona

30€

Amb el suport de

Col·laboradors especials

Venda d’entrades
www.turismesubirats.cat
www.enoturismepenedes.cat
I als següents punts de venda del Penedès (*)
Subirats
Oficina de
Turisme de Subirats
Estació RENFE
Lavern-Subirats
T 93 899 34 99
Mercat del Préssec d’Ordal
Parada: Vinyet
melmelades de raïm
Sant Pau d’Ordal

Patrocinador presentació

Gelida
Ajuntament de Gelida
Plaça de la Vila, 12
T 93 779 00 58
Sant Sadurní d’Anoia
CIC La Fassina
C. Hospital, 23
T 93 891 31 88
Vilafranca del Penedès
Llibreria l’Odissea
C. de la Font, 26
T 93 818 14 73

(*) El preu de l’entrada per la presentació concert a Llopart i/o la venda
d’abonaments especials que combina la presentació concert a Llopart
amb un o dos concerts a Torre-ramona es venen a l’Oficina de Turisme
de Subirats i a taquilla.

Família
Bori de
Fortuny

Altres col·laboradors

17è Festival Música a les vinyes
TORRE-RAMONA (SUBIRATS)

Cellers col·laboradors

PRESENTACIÓ CONCERT 28 DE JUNY
20.30h a Llopart
CONCERTS 20 i 27 DE JULIOL
22.30h a Torre-ramona (Subirats)

Divendres 28 de juny 2019
19.30h Presentació
20.30h Concert
21.30h Maridatge
Ubicació Llopart

Divendres

28

Dissabte

Dissabte 20 de juliol 2019

20

22.30h Concert
Ubicació Torre-ramona

JUNY

Dissabte 27 de juliol 2019
22.30h Concert
Ubicació Torre-ramona

JULIOL

Dissabte

27
JULIOL

Esteve Molero

Gabriel Amargant Special Quartet

Andrea Motis - Ignasi Terraza

És el títol d’un llibre-cd d’Esteve Molero, en què l’autor explica la seva
vida musical: com un trompetista de sardanes va acabar llicenciant-se en
Composició i Arranjaments de Jazz pel conservatori de Rotterdam.

És un concert dissenyat expressament pel Festival Música a les vinyes.
Gabriel Amargant el saxofonista més elegant i seductor del jazz català,
acompanyat de la creativitat i el swing del piano de Roger Mas, més la
precisió i harmonia del contrabaix de Manel Fortià i la solvència del versàtil
bateria Ramon Prats. Ens presentaran un concert farcit de composicions
pròpies i estàndards, perfumat amb ritmes contemporanis i amanit per la
salsa que aconsegueixen lligar aquests músics extraordinaris, sense deixar
de lluir en cada moment el so propi de cada intèrpret. Tota una delícia pels
paladars més exigents.

Andrea Motis, una referència del jazz català i una de les artistes més
internacionals de casa nostra, actuarà a duo amb l’Ignasi Terraza, músic
habitual dels diversos projectes de la trompetista i que tant bones nits
ens ha fet passar al públic de Torre-ramona.

Gabriel Amargant, saxos i clarinet
Roger Mas, piano
Manel Fortià, contrabaix
Ramon Prats, bateria

Andrea Motis, trompeta i veu
Ignasi Terraza, piano

Gastronomia

Cultura i Patrimoni

Les nits de concert, després de cada
actuació, hi haurà la tradicional
degustació de cava i préssec d’Ordal
acompanyat amb coca de forner.

Les nits de concert, dues hores
abans, la pintora de Subirats Cathrine
Bergsrud obre les portes del nou
espai artístic de la seva casa taller a
Torre-ramona on tindrà exposat obres
seves juntament amb obra gràfica
del seu Mestre, Odd Nerdrum i altres
exalumnes d’ell.

JO NO SÉ RES, SÓC MÚSIC

SOTA LES ESTRELLES DEL JAZZ

Tota aquesta trajectòria és la base del concert del dia 28 de juny, en què el
trombó d’Esteve Molero sonarà acompanyat de la guitarra de Rai Castells.

Esteve Molero, trombó
Rai Castells, guitarra

Presentació
una hora abans de l’inici del
concert, copa de benvinguda
i presentació del XVII Festival
Música a les vinyes a Llopart.
Concert
Actuació d’Esteve Molero
i copa de Llopart per acompanyar.
Cloenda de l’acte
Maridatge Llopart i Préssec d’Ordal,
acompanyat amb coca de forner.

El XVII
Festival de Música a
les vinyes ens proposa
un maridatge de
cava i préssecs
d’Ordal amb concerts
únics i extraordinaris.

Abans dels concerts, podeu sopar
en horari especial en els següents
restaurants locals:
Hotel-restaurant Sol i Vi
De 20h a 22h
Reserves: 93 899 32 04.
Restaurant Mesón Suso
De 20h a 22h
Reserves: 938 91 27 53

Els caps
de setmana del festival
queda’t a dormir en un
allotjament rural
i Viu Subirats!

SMILE

Un concert íntim, una caixa plena de sorpreses, amb tots els ingredients
per aconseguir un somriure . Us hi esperem.

I després de cada actuació, es podrà
visitar l’interior del patí del Palau
Gralla.

Visites
a cellers, rutes en
bicicleta o a cavall,
passejades per les
rutes enoculturals,
gastronomia,
mercat.

