
Tots els concerts 
començaran 
puntualment 

a les 22 h

MEV’2016
CICLE DE CONCERTS

A L’ESTIU MÚSICA EN VIU!

Els divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol

‘MABROUK’  L’Orquestra  Àrab de Barcelona, Campus 

Rock, Sommeliers, Maria Lamata i BlueGecko



Mohamed Soulimane (Marroc-Catalunya) violins 
i direcció
Ayoub Bout (Marroc-Catalunya) veu 
Jordi Gaig (Catalunya) piano i teclats 
Sergio Ramos (Veneçuela-Catalunya) bateria i 
percussió

1 de juliol Festa de la Diversitat, Parc del Gall Mullat
8 de juliol, Plaça del Peix

‘MABROUK’ L’ORQUESTRA ÀRAB DE 
BARCELONA EN CONCERT

CAMPUS ROCK 

L’Orquestra Àrab de 
Barcelona, que lidera Mohamed 
Soulimane, és en l’actualitat una 
de les millors mostres de diversitat 
cultural de la ciutat. A la seva música 
podem apreciar un ventall d’estils 
i expressions musicals que s’han 
conjugat per mostrar el cabdal de la 
riquesa musical de la Mediterrània 
amb gust i equilibri. Unint la suma 
de talent d’una amalgama de músics 
d’aquí i d’allà, per oferir avui la seva 
música en aquest esdeveniment 
festiu, per compartir i respirar música 
i convivència.



1 de juliol Festa de la Diversitat, Parc del Gall Mullat
8 de juliol, Plaça del Peix

CAMPUS ROCK 

Professors i participants, 
professionals i amateurs 
comparteixen  escenari  en 
un  concert  de pop-rock 
on s’alternen versions 
de temes coneguts amb 
composicions pròpies. 
El Campus  Rock és un 
espai de creació musical 
itinerant. Aquest any també 
a Piera!



SOMMELIERS
15 de juliol, Plaça del Peix

Com en el món del vi, el sommelier, 
encarregat de mostrar i fer arribar 
el producte al client; nosaltres fem 
arribar la música clàssica, d’una 
manera diferent, a un públic més 
ampli. 

Cinc noies traslladen la seva 
sensibilitat musical en dotze petits 
temes que mariden jazz i clàssica 
amb pinzellades de l’univers pop. 
Sommeliers festegen en català, 
italià i anglès cançons pròpies i 
versions com My way, de Frank 
Sinatra. Una formació clarament 
clàssica de violí, violoncel, piano, 
clarinet i veu per trencar barreres 
de gènere i generacionals.

Rocio Seligrat veu
Maria Tió violí  
Marta Puig piano  
Teresa Nogueron clarinet 
Laia Reverté violoncel



SOMMELIERS
15 de juliol, Plaça del Peix



Maria Lamata veu
Andreu Moreno bateria 
Miquel Álvarez baix 
Kquimi Saigi teclats i piano
Isidre Palmada trombó
Oscar Latorre trompeta
Albert Carrique saxo alto, baríton, soprano i clarinet baix
Núria Balaguer i Clara Gorris cors

29 de juliol, Plaça del Peix22 de juliol, Plaça del Peix

BlueGeckoMARIA LAMATA

Maria Lamata és una cantant 
nascuda al Maresme i actual 
resident a Barcelona. Ha begut de les 
influències del jazz el funk i el pop 
anglès per teixir l’entramat de les 
seves cançons originals, totes elles 
sorgides de l’experiència vital.
Amb aquesta connotació totalment 
autobiogràfica, Maria Lamata es 
despulla en les seves melodies i es 
recolza en una banda de grandíssims 
intèrprets que l’ajuden a desenvolupar 
un so i una estètica pròpia.
Es podria descriure com un projecte 
de pop-jazz però és molt més 
que això. És un recull de vivències 
tractades minuciosament per a oferir 
un missatge clar al qui l’escolta, sense 
por de dir i establir un vincle musical 
amb tots els tipus de missatge que 
s’emeten: joc, emoció i reflexió a 
parts iguals.



BlueGecko

Nuna veu i teclats
Àngel Valentí bateria

Jordi Blanes baix i veus
Victor Nin guitarra

Joel Sempere saxo i ewi

29 de juliol, Plaça del Peix22 de juliol, Plaça del Peix

BlueGecko

Grup musical format per cinc membres, amb la veu de Nuna, actual 
professora de cant modern de l’Aula Municipal de Musica ‘Maria Escolà 
i Cases’. La formació interpreta temes propis d’estil pop-rock amb 
pinzellades de funk i soul en anglès i català així com també versions molt 
personalitzades de cançons del moment.

Després d’haver gravat un EP a Alemanya, anomenat Easy, i que presentaran 
al mes de setembre al Mercat de Musica Viva de Vic, el passat mes d’abril 
van enregistrar un nou àlbum amb 12 temes inèdits. 
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