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De dilluns a divendres

casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
casaelizalde
casaelizalde
casaelizalde

de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

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 exercir 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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l’Eixample

#lacasaelizalde
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JON WASSERMAN TRIO

Divendres a les 19.30 h

18 de novembre

MARC VILAJUANA

Intèrprets: Jon Wasserman · guitarra i veu, Amadeo Conti · bateria,
Andrés Arroyo · baix

4 de novembre
Intèrprets: Marc Vilajuana · composició, veu, piano, guitarra ; Alexandre
Guitart · instrumentació històrica de percussió i corda

Músic i ballarí, format també com a actor però interessat sobretot en
els llenguatges de l’abstracció. Presentarà els seus treballs musicals
Solstici i Equinocci, en els quals recull composicions fetes entre els
14 i els 24 anys amb piano i guitarra respectivament. La música de
Vilajuana transita pels camins de l’antiga, el minimalisme i la cançó
d’autor catalana.

ANGELADORRRM
11 de novembre

Un projecte format l’estiu de 2021 de la mà de Jon Wasserman. La
seva música rep influències de la música antiga i tradicional, així com
del punk i el pop contemporanis. Presenta un repertori marcat per
ritmes irregulars i harmonies inusuals, creant un contrast de tensions
i resolucions que juguen amb l’oïda de l’espectador, sense deixar de
ser accessible per tothom. Les seves lletres fan referència a temes
que van des del renaixement fins l’actualitat.

ALBERT LAX
25 de novembre
Intèrprets: Albert Lax · veu, guitarra acústica, elèctrica i teclats; Elle
León · veu; Guillem Torà · guitarra elèctrica i veus ; Jaume Estalella ·
guitarra elèctrica; Narreph · baix i veus; Ferran Alemany · bateria

Intèrprets: Àngela Balcells · guitarra i veu, Laura M · guitarra i segones veus, Víctor Mazariegos · baix, Joan Coll · bateria

Una proposta que oscil·la entre el xiuxiueig i el crit a cop de guitarra.
El quartet liderat per Àngela Balcells, es mou entre referències com
Big Thief, Yo La Tengo, My Bloody Valentine i les catalanes Rombo.
El seu so es defineix per una mescla de base folk amb nostàlgia pel
shoegaze i el dream pop dels noranta. Això, barrejat amb influències del panorama actual català, dóna com a resultat un pop rabiós i
inconformista acompanyat de guitarres afilades i lletres que reflecteixen les pors i els desitjos d’una generació.

Albert Lax presentarà el seu darrer treball, un doble single produït per
Quimi Portet. Una proposta que s’inspira en les arrels de la música
rock dels ‘70 i la passió per l’energia dels ‘90; lletres que projecten
imatges, força en les guitarres i una veu esquinçada i honesta. Música
treballada amb delicadesa i interpretada amb el cor.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries
indiquin en cada moment.
Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.
No es permetrà l’entrada un cop començat el concert.

