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activitats culturals

Dijous

A la fresca!

Accions musicals, de dansa, de circ... i d’escena
amb artistes, i creadors del país.

Concert Trio D3

Trio amb components molt joves.
16 de juliol a les 19.45 h
Plaça del Quart
La formació més jove del Principat!
La Naiara Lorente i l’Adam Juhl tenen tan
sols 15 anys, però tenen fusta de músics i
talent sobrat per estar dalt d’un escenari.
Acompanyats del veterà Juli Barrero a la
guitarra, aquesta formació ofereix versions
acústiques dels temes que estan de rabiosa
actualitat, principalment els que sonen a les
principals emissores comercials i shows de
televisió.

Concert Old School
Versions rock.
23 de juliol a les 19.45 h
Plaça del Quart

Old School és una banda andorrana que
fa versions de rock, integrada per músics
del país amb més de 100 concerts d experiència.
Toquen gran part del gènere, des dels anys
50 fins a l'actualitat, per poder arribar a tots
els amants d'aquesta música. El seu repertori inclou temes d’Elvis, Rolling Stones,
Eric Clapton, Otis Redding, The Doors, Led
Zeppelin, Dire Straits, Pink Floyd, AC/DC,
Red Hot Chili Peppers, etc.
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Concert Guillem Tudó
Amb Cover Craft.
30 de juliol a les 19.45 h
Plaça del Quart

Formació constituïda de quatre músics
andorrans. Tot i tenir estils ben diferents,
els apassiona fer versions de grans clàssics com My way o What a wonderful world
en format pop/rock. l’objectiu del grup és
fer reviure peces que en algun moment han
format part de la nostra cultura musical i
crear un ambient acollidor i simpàtic on el
públic gaudirà de ben segur.

agost

Dansa i circ

Habitant espais

Exercici de diàleg amb l'entorn,
una oda poètica a l'espai públic.
6 d’agost a les 19.45 h
Plaça de les Fontetes
A càrrec d’Emma Riba i David Font.
Habitant espais és un duet de moviment i
música que parteix del concepte d'improvisació i composició a temps real, inspirant-se
de l'espai, l'entorn i el moment present. Vol
comprendre els matisos i la singularitat de
cada lloc per on passa, reivindicant l'espai
públic com a espai artístic i escènic.
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Monstres!

A càrrec de la companyia Riguel.
6 d’agost a les 20.30 h
Plaça de les Fontetes
Aquest espectacle és una trobada de
monstres que farts de fer por o no, volen
mostrar-se al món tal com són. Monstres
de tots colors, gegants, superforts, d'altres
petitons, monstres acrobàtics i monstres
ballarins. Provaran de fer amics, tants com
puguin, però ho aconseguiran? La monstruositat serà el fil conductor de diversos
espectacles de circ amb tela, corda i
trapezi, dansa i teatre.

Concert Mireia Clua
Violí elèctric i looper.
13 d’agost a les 19.45 h
Plaça del Quart

L’andorrana Mireia Clua és violinista i
professora de violí i improvisació. Ha desenvolupat un repertori de composicions
pròpies per a violí elèctric i pedals d’efectes, inspirat en la natura i els racons del
món on ha viscut Els seus concerts són un
viatge íntim per descobrir el ventall de
sonoritats que amaga el violí, fent servir
ritmes i estils moderns i variats: fusió llatina,
pop, funk, jazz i músiques del món.
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Concert Pali

Rumba.
20 d’agost a les 19.45 h
Plaça del Quart
Concert de la banda de flamenc fusió que
oferirà un repertori de cançons de collita
pròpia d’estil flamenc fusionat amb la
rumba, el funky el reggae i el pop. El trio
està format per Miguel Palacios a la veu i la
guitarra, Toni Fernàndez al baix elèctric i
David Amat al vents i percussions.

Infantils

Dimecres de xics al Prat Gran
Accions lúdiques i festives pensades pels més petits!

Taller planter

Taller infantil a càrrec de Tot Idea.
15 de juliol a les 18 h
Prat Gran
Un taller divertit i didàctic per als més
menuts. Realitza tots els processo, amb
materials que mai no hauries imaginat, per
plantar la teva pròpia planta, flor o llegum.
Aprendràs els mètodes bàsics per poder
conrear el teu propi hort urbà. I emporta’t a
casa la teva planta perquè floreixi el teu
balcó. Places limitades.
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El llop no és tan dolent
com el pinten
Espectacle de teatre, a càrrec
d’Anna Frases
22 de juliol a les 18 h
Prat Gran

La Moixera Educació Ambiental ens presenta aquest espectacle destinat als nens i
nenes a partir de 5 anys, amb l'objectiu de
transmetre valors mediambientals i donar a
conèixer el patrimoni natural del nostre país.
A través de diferents contes clàssics, els
nens coneixeran el llop i el seu hàbitat. Un
espectacle de petit format que juga amb
elements efectistes i visuals per als més
petits. A través de l’expressió corporal, la
veu i alguns objectes que apareixen durant
l’espectacle, els nens i nenes segueixen una
nova interpretació dels contes i entendran
que el llop no és tan dolent com el pinten…
Places limitades.

Taller de dansa

Taller infantil a càrrec de l’escola
Líquid Dansa
29 de Juliol a les 18 h
Prat Gran
Taller de dansa en família per nens i nenes
de 3 a 6 anys acompanyats d’un adult que
els acompanya (pare, mare, tiet.. ) amb
una durada de 40 minuts, impartit per dues
professores de l'Escola Líquid Dansa.
Places limitades.
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De quin color és un petó
Espectacle de teatre, a càrrec de
l'Escola Líquid Dansa
5 d’agost a les 18 h
Prat Gran

A la Minimoni li encanta pintar mil coses de
colors: marietes vermelles, cels blaus, plàtans
grocs... però mai no ha pintat un petó. De quin
color deu ser? Vermell com una deliciosa
salsa de tomàquet? No, perquè també és el
color de quan estàs empipat... Deu ser verd
com els cocodrils, que sempre li han semblat
tan simpàtics? Impossible, perquè és el color
de les verdures i no li agrada menjar-ne!
Com podria descobrir de quin color són els
petons?
Mitjançant la música, la dansa i les arts
plàstiques, la Minimoni s’endinsarà a través
del món dels colors en un viatge fins a les
seves pròpies emocions. Places limitades.

Taller de braçalets

Taller infantil amb càmeres de
bicicletes, a càrrec de Tot Idea
12 d’agost a les 18 h
Prat Gran
Reciclatge, imaginació i una mica de destresa, només et calen aquest tres elements per
confeccionar divertits i elegants braçalets
amb càmeres de bicicleta. El món de la
moda no havia estat mai tan divertit ni tan
ecològic. Un taller pensat per ensenyar als
més menuts que es poden confeccionar un
munt de coses a través de la reutilització
d’elements casolans. Places limitades.
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Taller recicla-art

Taller infantil a càrrec de la
Moixera Educació Ambiental
19 d’agost a les 18 h
Prat Gran
Amb un esperit lúdic i didàctic, es conduirà
el taller de reutilització de deixalles per
obtenir noves creacions plàstiques, activitat per a infants on descobriran les altres
possibilitats del material que normalment
rebutgem, per reconvertir-les en peces
artístiques i divertides. Places limitades.

xxi festival
internacional

Orgue&nd "Camins"
Concert d’orgue a càrrec de
Alessandro Bianchi (Itàlia)
19 d’agost a les 21.30 h
A l’església Sant Iscle i Santa
Victòria, la Massana
Organitza: Associació Amics dels
Orgues de les Valls d’Andorra
L'organista italià Alessandro Bianchi ens
proposa un recorregut per camins desconeguts, amb el programa Nova et Vetera on
s'uneixen camins entre l'antic i el modern i
aspectes en contrast sobre la literatura
organista del segle XVI al XX.

Ens descobrirà la música de noms mai
sentits al nostre festival: Sanger, Phalese,
Szony, Ponsan, Callahan, Mushel, amb alguna
concessió a la música de Bach i Bovet.
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Festes Majors

la massana 2020
Festa Major de Sispony

24 de juny

Festa Major de Pal

28 de juny

Festa Major d’Anyós

10 de juliol

Roser de la Massana

12 de juliol

Festa Major d’Erts

19 de juliol

Festa Major de l’Aldosa

9 d’agost

Festa Major de la Massana

15 i 16 d’agost

Festa Major d’Arinsal

22 i 23 d’agost

Informació:
Oficina de turisme de la Massana
Plaça de les Fontetes s/n
Tel. +376 835 693
Horari de 9 h a 19 h

www.lamassana.ad

