Capsa de

NOTES:
• Des de les 21.00 hores fins a l’inici del concert podreu sopar i/o prendre
una copa. Cada divendres trobareu una sorpresa gastronòmica, amb
les diferents ofertes de food-trucks (La bona pizza, Craftsman, Priscila,
La crep Fuxia, Kabuki Caramel i La perla Negra).
• L’oferta de restauració adaptarà el seu servei durant l’espectacle, per
tal de no destorbar els artistes.
• Abans i després de l’actuació també podreu gaudir de música d’ambient.
• Recordeu que cal recollir, un cop acabat l'acte.
• Les portes de l’espai es tancaran 30 minuts després de finalitzar
l’espectacle.

Ho organitza:

Mú
sica

Donem la benvinguda a la desena edició de Capsa
de Música. Un any més volem omplir els jardins de
Can Margarit de nous sons, colors i sensacions
amb propostes, com sempre, acaronades per la
fresca de les nits del mes de juliol. Nits per deixarvos portar, viatjar i viure experiències...
Un any més us presentem propostes de qualitat
perquè gaudiu de quatre nits ben diferents, durant
les quals els sons, els colors i les percepcions us
portaran a racons inesperats.

Castellbisbal

Entrada gratuïta, aforament limitat
Hi col·laboren:

Jardins de
Can Margarit

6 · 13 · 20 · 27
juliol 2018

SALVA
RACERO
Maridatges musicals

6 de juliol
22.30 hores als Jardins
de Can Margarit

Salva Racero / Veu
Dani Garcia / Piano
Maridatge per a
200 persones:

Durada de l'espectacle: 90 minuts

El cantant Salva Racero ens presenta
el seu nou espectacle: els maridatges
musicals, en què es fa un recorregut
pels clàssics més populars de la música
moderna tant nacional com internacional amb un maridatge de vins.
Aprofita els seus estudis de sommelier
per oferir-nos aquest concert únic on, a

més de cantar, ens explica i ens ajuda a
tastar els vins que s’hi proposen. I ho fa
acompanyat d’un pianista de prestigi com
és el professor del Liceu, Dani Garcia.
Tindreu l’oportunitat de maridar dos vins
amb DO Catalunya. Un vi negre, Clos de
les Dones 2015, de la Vinya la Pierola i un vi
blanc jove, Masia Ribot Blanc, de Joan Sardà.

ÁNGEL DE
MARELU
& BAND

13 de juliol
22.30 hores als Jardins
de Can Margarit

MRS.
BROWNIE

20 de juliol
22.30 hores als Jardins
de Can Margarit

ESTEBAN
FARO
En la otra cara de la Luna

Àngel de Marelu / Veu principal i guitarra
Iván Pérez / Guitarra flamenca
Cristina Blanco / Bailaora flamenca
Barto Bongo / Percussionista
Oriol Pidelaserra / Pianista
Leandre López / Trompetista
Sergio Bartel / Baix elèctric

Laura Guiteras / Actriu i cantant
Abel Boquera / Actor i pianista
Martí Doy / Titelles
Laura Guiteras i Abel Boquera / Música original
Paula Crespo / Il·luminació
Laura Guiteras / Idea original
Víctor Borràs / Direcció i dramatúrgia

Esteban Faro / Guitarra i veu
Adrià Faura / Baix
Alfons Casas / Violí

Durada de l'espectacle: 90 minuts

Durada de l'espectacle: 55 minuts

Durada de l'espectacle: 90 minuts

Ángel de Marelu és cantant de flamenc i
rumba, nascut a Barcelona (1984) i veí de
Castellbisbal; prové d'una família de músics, com la Marelu, la seva mare, cantant
de flamenc.

Poliorama, el Teatre Goya, el teatre Núria
Espert de Sant Andreu de la Barca, i arreu
d'Espanya i Catalunya. A l'estranger, ha actuat sobretot a França: Paris, Lyon, Nimes i
al festival d’Avignon.

Ha treballat actuant i cantant i tocant la
guitarra a Barcelona, en llocs com ara
el Palau de la Música Catalana, el Teatre

A l'actuació que presentarem us oferirem
una actuació de rumba-flamenca, rumba
catalana i flamenc pur, i ball flamenc.

Mrs. Brownie és un espectacle musical, un
homenatge a la música negra americana.
Una proposta plena d’humor, tendresa i diversió que presenta la història d’una diva
de la música negra que es troba al final
de la seva vida.
Acompanyada del seu únic amic, un entranyable pianista, i d’una jove cuidadora,

27 de juliol
22.30 hores als Jardins
de Can Margarit

Mrs. Brownie viurà els seus darrers dies
entre el record i la nostàlgia que li encomanen les cançons que la van portar a
l’èxit més esclatant.

En la otra cara de la Luna és l’últim treball d'Esteban Faro i arriba en el millor
moment del cantautor de Barcelona, que
va començar la seva carrera en solitari.

Recull l’essència de l’artista, complementada amb un so i arranjaments
nous que donen un salt qualitatiu a la
seva música.

Mrs. Brownie mira amb tendresa i humor
la humanitat d’algú que, després de ser
considerat un mite, ha d’afrontar el seu
final com qualsevol altra persona.

El disc és una aposta decidida i entusiasta
per aquest projecte, produït pel productor
i guitarrista Jordi Armengol, buscant un so
molt més complet i treballat.

En aquesta ocasió, Esteban Faro presentarà el seu treball en format de trio
acústic, acompanyat d’Alfons Casas al
violí i Adrià Faura al baix.

