
MEV’2020
A L’ESTIU MÚSICA EN VIU!
CICLE DE CONCERTS

Tots els concerts començaran 

puntualment a les 22 h

Al Gall Mullat

• Ús obligatori de la ma
scareta

• Respecteu les distànc
ies de seguretat marca

des per l’organització

• Hi ha un punt únic d’e
ntrada al recinte habili

tada 30 minuts abans 
dels 

    concert per evitar ag
lomeracions

• Aforament limitat a 20
0 persones

• Se servirà una copa d
e cava o aigua a les pe

rsones assistents. Es d
emana

    que dispositeu la bro
ssa als contenidors de

 l’accés de sortida

NORMATIVA DE SEGURETAT 

PER COVID-19

Els divendres

3, 10, 17, 24 i 31 de juliol

        

             
  AL GALL MULLAT

NOVA
 UBICACIÓ



de juliol
Divendres

Made in black és un trio de 
versions en format acústic 
que ret homenatge als 
principals estils de la música 
negra (pop, soul, r&b, funk, 
swing, blues) i a aquells 
emblemàtics artistes que 
l’han defensat al llarg de 
la historia, com Grover 
Washington Jr., Pharell 
Williams, Michael Jackson, 
Alicia Keys, Stevie Wonder, 
Etta James, Sam Smith o 
Marvin Gaye, entre d’altres.
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MADE IN BLACK
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The Hanfris Quartet és un 
grup vocal masculí format el 
2009 i tres vegades medalla 

d’or al Campionat d’Espanya de 
Quartets Barbershop. Els quatre 

membres, que compten amb una 
llarga trajectòria en formacions 

d’expressió exclusivament vocal, 
ajunten les seves capacitats per 
oferir un concert d’alta qualitat 

tècnica i interpretativa.

El concepte d’espectacle arrenca 
de l’estil barbershop i s’amplia 

i es projecta mitjançant una 
proposta dinàmica, alegre i 

d’alta connexió amb el públic, 
presentant versions de cançons 
de rock&roll, estàndards de jazz, 

swing, musicals, punk, clàssic, 
bandes sonores de pel·lícules, 
versions de temes en català i 

peces pròpies de l’estil.
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THE HANFRIS QUARTET



Aquest concert compta amb la col·laboració del 
grup Gospel Meeting, amb cantaires de l’AMM 
de Piera i de Castellbisbal.

de juliol
Divendres

Vocal Groove és un grup gòspel 
amb cantants d’alt nivell que 
no solament harmonitzen a la 
perfecció el gòspel més actual, 
sinó que creen el que canten, amb 
la potència i l’atractiu d’aquest 
gènere en cada escenari que 
trepitgen.

La seva força vocal mostra el 
poder i el missatge del gòspel. 
Una música que és una història 
d’influències mútues entre les 
arrels africanes, els cants de 
l’època de l’esclavitud entre la 
població afroamericana i els cors 
espirituals.

El seu repertori versàtil va des 
dels temes més clàssics als més 
actuals i presenten de forma 
variada un estil profund que mai 
passa de moda.
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VOCAL GROOVE

GROOVE
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En la banda sonora de 
les nostres vides sempre 

hem tingut com a fidels 
acompanyants les lletres i 
les cançons de Lluís Llach. 

Els amics, els amors i els 
ideals, aquells que no hem 

d’abandonar mai malgrat la 
vellesa i els obstacles que 

ens trobem a la vida. Trobem 
una delicada estrofa de Lluís 

Llach en la nostra primera 
declaració amorosa, durant 

la primera besada, i tot seguit 
amb l’esperit abrandat, per 

fer front a la llibertat i les 
injustícies que patim.
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NEUS MAR intimament Llach

NEUS MAR intimament Llach

-
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Mrs. Brownie és un 
espectacle musical, un 
homenatge a la música negra 
americana, que compta 
amb la veu i la interpretació 
de l’actriu i cantant Laura 
Guiteras, i amb l’humor i 
el virtuosisme del pianista 
i actor Abel Boquera. Una 
proposta plena d’humor, 
tendresa i diversió que ha 
voltat moltíssim i que fa 
gaudir jovent i adults amb 
l’entusiasme i la música d’una 
diva del funk, el soul, el blues, 
el jazz… i la xocolata.
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TEATRE NU Mrs. Brownie 

Mrs. Brownie 



• Ús obligatori de la mascareta
• Respecteu les distàncies de seguretat marcades per l’organització
• Hi ha un punt únic d’entrada al recinte habilitada 30 minuts abans dels 
    concert per evitar aglomeracions
• Aforament limitat a 200 persones
• Se servirà una copa de cava o aigua a les persones assistents. Es demana
   que dispositeu la brossa als contenidors de l’accés de sortida

NORMATIVA DE SEGURETAT 

PER COVID-19



MEV’2020
A L’ESTIU MÚSICA EN VIU!
CICLE DE CONCERTS


