




17, 18 i 20 d’agost
MATINALS FAMILIARS FOLK

12.00 h · “Les cançons de Xesco Boix” 
                amb Els cinc dits d’una mà 
Vine a cantar amb l’Àngel Daban, el 
Lluís M Panyella i en Noè Rivas amb el 
seu espectacle “Estiu amb Gràcia”. Viu 
una experiència musical extraordinària!



19.00 h · Taller de rumba catalana
Aprèn a fer “palmas”, a ballar rumba 
catalana i a fer sonar el ventilador amb 
Sabor de Gràcia.

Dijous, 16 d’agost

19.00 h · Taller de glosa i corrandes    
               amb Fan Farra

Dilluns, 20 d’agost

19.00 h · Taller de danses del País    
                Basc 
Korrontzi us ensenyarà les danses més 
típiques del País Basc. Veniu a ballar!

Divendres, 17 d’agost

19.00 h · Taller “Com sona la cobla” 
Descobreix què uneix els instruments 
de cobla amb altres sonoritats 
mediterrànies en aquest taller amb els 
Biflats.

Dissabte, 18 d’agost

19.00 h · Taller de ball de gitanes 
      del Vallès 
Aprèn a ballar amb la mestra de 
danses Raquel Terraza i Aires del 
Montseny.

Dimecres, 15 d’agost
TARDES FAMILIARS FOLK

19.00 h · Taller “Les cançons d’Ebri  
               Knight i el perquè de tot     
               plegat”
D’on surten les cançons d’un dels grups 
més de moda de l’escena
catalana? Ebri Knight ens ho explica!

Diumenge, 19 d’agost

folk-rock



Dimecres, 15 d’agost

22.15 h · Sabor de Gràcia 
Presenten el seu disc “Sabor a Peret”, 
un homenatge al rei de la rumba 
catalana amb èxits com: “Borriquito” o 
“El muerto vivo”.

Dijous, 16 d’agost

CONCERTS I BALL FOLK

22.00 h · Aires del Montseny
L’orquestrina us ofereix una nit de ball 

català basat en la música de les 
nostres danses tradicionals. 
folk

19.00 h · Taller de música
                amb el grup RIU
Descobreix com sona la música 
tradicional catalana amb un toc celta.

Dimarts, 21 d’agost
folk



22.15 h · Korrontzi
Músiques tradicionals i ancestrals del País 
Basc reinventades amb un toc modern. 
Presenten l’espectacle “Korrontzi Dantzan” 
amb el cos de dansa de l’Euskal Etxea de 
Barcelona.

Divendres, 17 d’agost

22.15 h · Biflats   
Fanfàrria, fanfara i diversió amb el seu 
espectacle “Catalan Fanfare!” que 
anima tothom a ballar! Visca la cobla: 
lliure! 

Dissabte, 18 d’agost

 

00.00 h · PD DR. Batonga   
Col·lisió de músiques urbanes sorgides 
aquí i allà: àrab, rumba catalana, 
asian underground, ritmes balcànics... 

rock



22.15 h · Ebri Knight
Amb directes enèrgics i una actitud 

, explora la tradició musical 
mediterrània i celta presentant-nos el 
seu últim disc, “Guerrilla”.

Diumenge, 19 d’agost

punk

Primera Nit Districte Jove Musical

Dilluns, 20 d’agost 

22.00 h · Brush
Són els guanyadors del Districte 
Musical Jove DMJ de Gràcia 2017 i 
beuen del  dels 60 i 70, mesclat 
amb la psicodèlia alternativa dels 90, 
amb una formació clàssica de 

.power-trio

rock



CONCERTS I BALL FOLK

23.15 h · Fan Farra 
Aquesta tropa s’ha proposat fer sonar 
els grans èxits de la nostra música 
d’una manera fresca i festiva amb 
l’espectacle “Fem Farra!”

Segona Nit Districte Jove Musical

Dimarts, 21 d’agost 

Dilluns, 20 d’agost 

22.00 h · Capromoscow
El grup d’ de Barcelona, 
guanyadors del DescoNNecta de Lluïsos 
de Gràcia 2017, combina diferents estils 
musicals com l’ , el  experimental 
o l’ . 

alternative music

stoner
indie rock



Abans i després dels concerts... Kabum 
(Grup de percussió resident al CAT) 
Són una colla de tabalers que parteix 
de ritmes tradicionals per barrejar-los 
amb altres de més llunyans o més 
moderns, i des dels seus inicis ha 
passat per desenes de festes majors de 
pobles i barris.

16, 17, 18 i 19 d’agost

23.15 h · RIU  
Presenta el disc “Delta”, una col·lecció 
de melodies tradicionals, d'autor i de 
cançons populars que embolcallen 
amb el seu so acústic i potent, jove i 
arrelat.

Dimarts, 21 d’agost 




