
HORARI DEL CENTRE

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.

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
    casaelizalde
    casaelizalde
    casaelizalde

De dilluns a divendres
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
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COINCIDENTS

Divendres a les 19.30 h

GOLDEN SLUMBERS

3 de març

Intèrprets: Margarida Falcao · guitarra i veu, Catarina Falcao · 
guitarra i veu

Duet d’indie folk procedent de Lisboa amb seu entre Lisboa i Lon-
dres. Influenciades per Simon & Garfunkel, Laura Marling i Fleetwood 
Mac, utilitzen harmonies vocals i guitarres a les seves cançons, i es-
criuen sobre l’amor, la família i la feminitat. El 2014, van publicar el 
seu primer EP “I Found the Key”, i el 2016, el seu primer LP “The 
New Messiah”. Van trobar l’èxit al seu país d’origen, emplenant sales 
i girant per Portugal i Espanya. Aquest 2023 presenten el seu darrer 
àlbum “I Love You, Crystal” en una gira que les durà, entre d’altres 
places, a la nostra sala d’actes.

ANNA BARRUFET

10 de març

Intèrpret: Anna Barrufet · guitarra i veu

Anna Barrufet busca una complicitat honesta amb el públic a través 
de melodies i lletres intimistes per allunyar-se de la mentalitat comer-
cial, capitalista i patriarcal, i posar al centre les emocions i les cures. 
A través de la música de cantautora amb barreges de folk i pop, re-
ivindica la importància de donar veu a la música de petit format per 
buscar aquesta connexió humana que estem perdent. Darrerament 
ha participat al Festival MIL de Xàtiva, on va rebre el premi a la millor 
lletra dins del Certamen de Joves Cantautors per la seva cançó “La 
por al res”. 

TWIN

17 de març

Intèrprets: Ana López · veu, teclats i samplers, Adrià Serarols · sam-
plers i teclats, Lluís Campos · bateria

Darrere de TWIN, trobem a Ana López, que després de diversos dis-
cos amb Her Little Donkey, debuta en solitari amb un EP on l’elec-
trònica i els contrastos són els grans protagonistes. Les cançons es 
mouen entre la delicadesa i allò salvatge, la suavitat i la intensitat, en-
tre l’ombra i la llum. Musicalment, el minimalisme és el seu gran aliat. 
Amb clares referències a James Blake o Empress Of, TWIN ha treba-
llat en la producció de l’EP juntament amb el duo electrònic b1n0 per 
a aconseguir l’amalgama perfecta de sons i veu. El debut de TWIN se 
sent sòlid i decidit, com si sempre hagués estat en el subconscient.

AMANDA ÁLVARO

24 de març

Intèrprets: Amanda Álvaro · guitarra i veu, Christian Sánchez · guitarra 
i veus, Ana Cruz · baix, Maria Amor · teclats, Oier Esteban · bateria

Amanda Álvaro – compositora, cantant i guitarrista barcelonina – va 
debutar fa no gaire amb ‘Cero’ (Pértiga Music, 2021), un EP amb cla-
res referències al pop en espanyol més indie com Zahara, Anni B 
Sweet, Rufus T. Firefly, Vetusta Morla o Carmen Boza. Les seves can-
çons són fruit de les seves vivències més personals en què l’Amanda 
s’abandona a l’emoció i al sentiment. Potència i expressivitat a flor de 
pell amb més de 40 concerts en un any i el seu pas per festivals com 
el Bioritme o el Fred Festival. Intensitat i sentiment en estat pur.

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.

No es permetrà l’entrada un cop començat el concert.


