música de proximitat
A M P L I F I CAT

10 I 24 DE NOVEMBRE DE 2018
SALA D’ACTES DE LA GRAN PENYA
VILANOVA I LA GELTRÚ

Contrapunt és un cicle
de música de petit format i
proximitat, o si es vol
de km. 0, interpretada per
joves músics.
Contrapunt és un cicle de música de petit format i proximitat, o si es vol de KM. 0, interpretada per joves músics.
El cicle, emmarcat en el programa de Suport a la creació
Singulart, consta de dos concerts, ubicats en un espai
proper. En aquesta ocasió hem afegit al títol “amplificat”
perquè les propostes presentades no seran en acústic,
com en les passades edicions.

10

NOVEMBRE 2018
SALA D’ACTES DE LA GRAN PENYA

20:00 h

AMAIA HERNÁNDEZ TRIO
El principio del final
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EL PRINCIPIO DEL FINAL
Puntos cardinales

20:00 h

El principio del final
Amaia Hernández, cantant d’origen basc nascuda a Donosti i establerta a Vilanova i la Geltrú des de fa anys, s’ha format i treballat amb
músics reconeguts dins el panorama jazzístic més actual.
Actualment combina el seu projecte personal de composició de temes
propis amb un projecte de versions jazz i soul. En aquesta ocasió,
acompanyada d’Antoni Olaf (piano) i Nestor Busquets (bateria) ens
oferirà en format trio el concert El principio del final.
El principio del final
L’Amaia ens presenta en aquesta edició de Contrapunt un repertori
ple de sensibilitat, vitalitat alhora que passional, característiques que
defineixen a l’artista i a la seva posada en escena. L’artista viu la
música des de les emocions i les vivències; les seves cançons ens
parlen d’això, de com conviure amb l’exterior sense perdre la teva
ànima, d’adaptar-te al que és inesperat, de deixar-te sorprendre, de
conviure amb el teu tempo, i sobretot a gaudir el viatge de la vida
des de l’autenticitat. Tot això l’ha portat a explorar la consciència
corporal i auditiva per acostar la música a una escolta activa des de
les percepcions.
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EL REPERTORI QUE OFERIRÀ CONTÈ:
•
•
•
•

TEMES
TEMES
TEMES
TEMES

PROPIS.
CATALANS CARES B AMAGADES
CASTELLANS CLÀSSICS VERSIONATS
MÉS JAZZÍSTICS I TEMES SOULS VERSIONATS.

Puntos Cardinales
L’Ángela Soler és una cantautora alacantina que viu des de fa gairebé
vint anys a Vilanova i la Geltrú. El seu primer treball, No me basta, es
va presentar a Barcelona per Georges Moustaki, amb qui va actuar
al Mercat de les Flors com a estrella convidada, juntament amb Paco
Ibáñez i Maria del Mar Bonet. Les seves cançons parlen de l’amor i
el desamor, de la turbulència dels sentiments. Lágrimas de Menta va
ser la seva segona publicació. També és autora d’un llibre de relats,
Donde me lleva el agua. Actualment és professora d’Història a CEA,
New Haven University.
Puntos Cardinales
“Este concierto irá del amor, del paso del tiempo, del precio que se
paga por tener el coraje de salir de la zona de confort, cuando el
instinto y el corazón te invitan a dar un salto que supone un riesgo y
solo los años te dirán si mereció la pena. Irá de la vida previsible y
exigua de energía que vive tanta gente en relaciones estancadas, de
lo poco conscientes que somos de que solo tenemos una vida que
malgastamos sin apurar, tantas veces. De lo tarde que nos damos
cuenta de que tendríamos que haber sido más valientes, cuando ya
ni el aliento ni la salud nos acompañan.” Ángela Soler
REPERTORI
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•
•
•
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DÍAS MÁGICOS
DONDE ME LLEVA EL AGUA
NIÑA CLANDESTINA
ERES MI LUZ
FLORES DE AZAHAR

•
•
•
•
•

AMAZONA VALIENTE
JANE EYRE
SOLSTICIO DE FUEGO
LLUEVE EN BARCELONA
MI ÚNICA MEMÒRIA

• I ALTRES TEMES
NOUS

Preus:

Tots els dissabtes de 17 a 20h
a la taquilla del Teatre Principal.

10€ (exclòs de descompte )
5€ menors de 25 anys
(cal acreditar-ho amb el DNI)

Per Internet a www.auditoritoldra.cat
Des d’una hora abans
del concert a la Gran Penya
(Rambla Principal, 52)
Aforament limitat i entrades
no numerades

Organitza:

Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura

Amb la col·laboració de:

DISSENY: ALBERT LLEÓ I ALBÀ

Venda d’entrades:

Més info:
www.auditoritoldra.cat
www.facebook.com/Auditoritoldra/
instagram: @auditoritoldra

