cat
Trobada de buners
8 i 9 d’agost
Jardins i places d’Ordino
Festival internacional de música folk i tradicional,
en què l’instrument principal és la buna, gaita o sac
de gemecs.
Dissabte 8 d’agost
Juan Luna & Naia Trío –Madrid12h Concert plaça Major d’Ordino
Juan Luna: gaita / Laura Camón: violí i viola
Antonio Mansilla: guitarra i baix

Música, Trobada de buners

El repertori de Naia es basa en la música
tradicional i de ball gallega. Muñeiras, jotes,
masurques, foliats, valsos i balls de bastons... són
només una mostra d’un folklore adscrit a la terra i
que es nega a desaparèixer, com ho demostren el
gran nombre de joves que cada any s’inicien en la
dansa i la practiquen en desfilades i romeries per
tota la geografia gallega.
Bellón Maceiras –Galícia17h Concert als Jardins d’Areny-Plandolit
Daniel Bellón: gaita / Diego Maceiras: acordió
El gran coneixement d’aquest duet de la música
tradicional gallega i la seva passió per la música
d’altres països, han fet que des del principi fusionin
sense por ritmes i melodies de llocs diferents, fent
músiques del món des de Galicia.
Faburden –França22h Auditori Nacional
Camille Raibaud: violí / Arnaud Bibonne, boha,
bohassa: cornemuse de Gascogne / Simon
Guillaumin: viola de roda
Julien Esteves: bateria / Matèu Baudoin: veu, violí i
toun-toun

Faburden s’ha donat a conèixer bàsicament a
la regió de la Gironde, tot i haver recorregut
mitja França per difondre música i dansa d’arrel
tradicional i transportar-la a la nostra època
actual. L’any 2010 van treure el seu primer disc i
actualment preparen un segon treball amb Matèu
Baudoin.
Cremat per a tots els assistents
24h als Jardins Casa d’Areny-Plandolit
Diumenge 9 d’agost
Missa solemne amb l’organista Xuan Carlos
Castro i el gaiter Xosé Sancho
11h església parroquial
El Pont d’Arcalís -Catalunya12h Concert plaça Major d’Ordino
Jordi Fàbregas: veu, guitarra, gralla / Jordi Macaya:
viola, tarota, ocarina i veu / Isidre “Tito” Pelàez:
tarota, flauta, flautí, ocarina, ximbomba / Joan
López: bateria, percussions i veu / Cati Plana:
acordió diatònic
El nou disc titulat La Seca, la Meca i les Valls
d’Andorra és el novè treball en la discografia d’El
Pont d’Arcalís. Una trajectòria musical de 23 anys
ininterrompuda que l’ha convertit en un grup
referent en l’àmbit de la música folk i d’arrel al
Pirineu i a tot el territori de parla catalana. Ha estat
nominat per votació popular als Premis Enderrock
2015 en la categoria Folk, noves músiques i Millor
disc de folk 2014.

