
Dissabte 
22 de juny 2019
de 21:30 a 1 h

Di
pò

sit
 L

eg
al:

 A
ND

.2
59

-2
01

9

Benvingut caminant a una 
experiència especial que 
et farà gaudir de la bellesa 
arquitectònica d’Ordino 
il·luminada per milers 
d’espelmes.

Deixa’t guiar pel compàs 
de la música, la fantasia  
del foc i les seves danses.
La Notte delle Candele et 
convida a endinsar-te en  
un lloc màgic.

Gaudeix-ne!

www.nottedellecandele.eu

#NottedelleCandele
#NitdelaCandela

Projecció

Tribu Barcelona Itana & Nat Food truck

Reserva el teu menú de la Candela als següents establiments:
Bar Quim · Borda Restaurant 1880 · 9 Vertical · Racò Burgués
Tòpic · Creperia ‘O · Hotel Coma · Arroseria · Pizzeria Coll d’Ordino 

Mercat artesanal

Nicòmac Yuca al caliu Sander Clasen y Laly Rodriguez

Menú
especial



Sander clasen y Laly Rodriguez 
són un duo acústic-elèctric 
que toquen temes originals i 
balades. Sander mostra una 
veu polifacètica, enèrgica i 
íntima. Laly sorprèn amb el seu 
virtuosisme a la guitarra.

Yuca al caliu és un recorregut 
de cançons que porta des del 
Mediterrani fins a l’altre costat 
de l’Atlàntic, passió i entrega 
que faran gaudir al públic 
d’aquest viatge transoceànic.

Tribu Barcelona Itana & Nat / Cabaret de foc / Placeta del Pajó Sander Clasen y Laly Rodriguez / Música / Jardins de Casa Rossell

Yuca al caliu / Música / Jardins d’Areny-Plandolit Nicòmac / Música / Plaça Major

El circ vintage arriba a la 
gran Nit de la Candela! La 
companyia Tribu Barcelona 
Itana & Nat presenten el seu 
nou Cabaret de Foc.
Un divertit i sorprenent xou 
on la màgia del foc i la dansa 
s’ajunten en aquest viatge 
amb un espectacle intens que 
no us deixarà indiferents.

Nicòmac és una banda 
badalonina que fusiona estils 
de música tan diferents com 
el rock i la música clàssica. 
Una proposta per a endinsar-
nos en un llenç de diferents 
sonoritats. Les seves lletres 
expliquen històries de mons 
fantàstics, i busquen l’emoció 
i la sorpresa en l’oïent. 


