COINCIDENTS
Octubre i novembre de 2021

La Casa Elizalde

Centre Cultural
La Casa Elizalde

COINCIDENTS

Divendres a les 20 h
PALE MOON
15 d’octubre
Intèrprets: Natalia Sushchenko · veu, Árni Guðjónsson · guitarra i veu,
(resta de la banda per confirmar)

L’ànima d’aquesta banda son l’islandès Árni Guðjónsson i la russa, nascuda a la Sibèria, Natalia Sushchenko. Tots dos es van conèixer a Barcelona el 2017 i van passar 3 anys a Islàndia desenvolupant el que seria
el seu so. Després de composar nombrosos singles i acumular més de
mig milió de reproduccions a YouTube, decideixen tornar a casa nostra/
seva. Des d’aquí continuen girant per Europa i donant a conèixer aquest
projecte de pop-rock amb tocs de psicodèlia.

VALENTINA & THE ELECTRIC POST
29 d’octubre
Intèrprets: Valentina Risi · guitarra i veus, Ildefons Alonso · computadores i sintetitzador

Es defineixen com una formació de trip pop, amb inﬂuències del folk i
l’electrònica. El més interessant però, és l’ambient d’intimitat que creen
amb els seus concerts. Diuen d’ells que son com una habitació on caben per igual la llum i la foscor. Durant el 2021 han publicat el seu primer
LP, The Line, gravat i produït per ells mateixos. Una música meditativa
i progressiva, que avança implacable seguint una línia, cançó a cançó.
Un viatge guiat per la veu sincera de la Valentina i una instrumentació
minimalista.

SANDRA MONFORT
5 de novembre
Intèrprets: Sandra Monfort · guitarra i veu, Jordi Ortolà · percussions
i sintetitzador
La música de la compositora,
guitarrista i cantant valenciana Sandra Monfort és un viatge a les profunditats marines
de l’ésser, allà on habiten tots
els monstres, les pors i l’amor
que les cura. Amb to femení,
pur, sincer i humil, canta a
l’amor, al sexe, a la mare, a
la mort i al dol. El seu primer
àlbum Niño Réptil Ángel ha
aparegut aquest 2021 i l’ha
dut ja a una intensa gira. Escoltarem les seves cançons
amb una clara arrel a la música popular i enriquides per
tots els matisos que hi aporten les bases electròniques.

ANAÏS VILA
19 de novembre
Intèrprets: Anaïs Vila · guitarra elèctrica i veu, Andreu Moreno · bateria
i sintetitzador baix, Pep Soler · sintetitzadors, sàmplers i cors

La cantant i autora santpedorenca, portarà a l’escenari els temes del
seu tercer disc d’estudi, Contradiccions. Pop amb guitarres elèctriques
i sintetitzadors que substitueixen la formació clàssica de baix i piano
dels seus discs anteriors. Un so renovat amb lletres cuidades i sinceres. En aquest concert presentarà una formació a trio, de petit format
però que reprodueix l’essència sonora del disc. Una proposta arriscada, directa i alhora potent.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Reserva a través de casaelizalde.com
No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.
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de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h
(a partir d’octubre)

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5

Provença
Passeig de Gràcia
7, 22, 24, 39,

47, B-24, H10 i V17

C. Bruc amb C. Aragó

Equipament parcialment accessible
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments,
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.
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