
MEV’2020
A L’ESTIU MÚSICA EN VIU!

Organitza:

DIVENDRES 3 DE JULIOL

MADE IN BLACK

Trio que homen
atja els principa

ls estils de la m
úsica negra (po

p, 

soul, r&b, funk, 
swing, blues) i e

ls emblemàtics
 artistes que l’h

an 

defensat al llarg
 de la història.

DIVENDRES 10 DE JULIOL

THE HANFRIS QUARTET

Grup vocal mas
culí amb versio

ns de cançons d
e rock&roll, està

ndards 

de jazz, swing, 
musicals, punk

, clàssic, bande
s sonores de pe

l·lícules, 

versions de tem
es en català...

DIVENDRES 31 DE JULIOL

TEATRE NU. Mrs. Brownie

Espectacle mus
ical que homen

atja la música n
egra americana

, amb humor, 

tendresa i diver
sió i amb l’eix c

entral de la mús
ica d’una diva d

el funk, el soul, 
el 

blues, el jazz... I
 la xocolata.

DIVENDRES 17 DE JULIOL

VOCAL GROOVE

Grup gòspel am
b cantants d’alt

 nivell amb un r
epertori de tem

es clàssics 

i actuals i que p
resenten de for

ma variada un e
stil profund que

 mai passa 

de moda.
Amb la col.labo

ració de Gospel
meeting, del co

njunt de gòspel
 de l’AMM 

Maria Escolà i C
ases de Piera i c

antaires del tall
er de gòspel de

l centre 

Espai de la Plaç
a, de Castellbisb

al.

DIVENDRES 24 DE JULIOL

NEUS MAR. intimament Llach

En la banda son
ora de les nostr

es vides sempre
 hem tingut com

 a 

fidels acompan
yants les lletres

 i les cançons d
e Lluís Llach. Un

 cant a 

l’amor i a la llibe
rtat.

• 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

Tots els concerts començaran puntualment

a les 22 h Al Gall Mullat

Visualitza
el programa online


