
CANÇONS DE
FER CAMÍ
Borja Penalba i Mireia Vives
Música: Borja Penalba i Mireia Vives

Amb el seu tercer treball com a 
parella artística, ‘Cançons de fer camí’, 
els valencians Mireia Vives i Borja 
Penalba han asfaltat una autopista 
cap a l’excel·lència: es tracta del seu 
àlbum de llarg més ambiciós i reeixit, 
premi al millor disc de cançó d’autor 
en els guardons Carles Santos que 
atorga la Generalitat.

Dissabte/5 de juny

Hora: 22.30h 
Entrada: 7€ / Reduïda: 5€

Informació i venda d'entrades
Les entrades s'han d’adquirir preferentment per 
internet

festival
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Del 5 de juny
al 28 d’agost
Torre del Virrei

SONS D’EMBAT
Pau Barberà, Clara Fiol, Selma 
Bruna, Sandra Monfort, Marc 
Vall, Gustau Garcia, Uri Català, 
Toni Fort, Jaume Cuartero

Un conjunt liderat per l’acordionista 
ontinyentí Pau Barberà amb una 
diversificada i amplia tripulació 
d’escàndol de 9 músics provinents de 
València, Illes Balears i Catalunya.  
Presenten un repertori de cançons 
pròpies, dintre del gènere músiques 
del món, amb un llenguatge propi i 
nou basat en cançons d’arrel 
peninsulars i mediterrànies de 
diferents indrets que ens porta 
l’Embat. El vent que bufa de mar a 
terra, un punt de partida que naix des 
de l’interior de la mar mediterrània 
fins a endinsar-se en les nostres terres 
i anar més enllà traspassant fronteres, 
transformant aquest en l’impuls de la 
manxa, i així en el so particular de 
l’acordió diatònic per fer-ne a cada 
terra la seua pròpia cançó.

Dissabte/12 de juny

Hora: 22.30h 
Entrada: 7€ / Reduïda: 5€

BOTIFARRA 
AMB EL COR
Cor l’Eliana i Pep el Botifarra
Música: Cor l’Eliana i Pep el Botifarra

El Cor de l´Eliana junt amb Pep 
Gimeno “Botifarra” presenten el seu 
nou espectacle “Botifarra amb el cor”: 
un viatge sonor que ens portarà pel 
cant d´estil, boleros, havaneres, jotes 
o seguidilles. Poemes musicats dels 
nostres poetes, cançons d´artistes 
referents de la nostra música…una 
fusió entre tradició i música coral que 
ens farà retrobar-nos amb les nostres 
arrels, perquè “qui perd els orígens, 
perd identitat”.

Dissabte/19 de juny

Hora: 22.30h 
Entrada: 7€ / Reduïda: 5€

SWING, JAZZ & SOUL
Escola Coral de l’Eliana

L’Escola Coral de l’Eliana presenta el 
seu nou concert-espectacle “Swing, 
Jazz & Soul”. Un viatge a través de la 
música afroamericana dels anys 40’ i 
50’ que ens farà recordar, en versió 
coral, els millors moments d’artistes 
com ara Aretha Franklin, The Andrews 
Sisters o Amy Winehouse. Esteu 
convidats i convidades a gaudir “a la 
fresca” d’una bona estona amb els 
xiquets, xiquetes i joves de l’Escola 
Coral.

Diumenge/20 de juny

 www.leliana.es

 www.leliana.esHora: 20.30h 
Entrada amb invitació
www.elientrada.es Col·laboren

L’obertura de les portes serà 60 minuts abans 
de cada activitat. Avança la teua arribada.

www.elientrada.es
Espai d'informació i orientació cultural
Centre sociocultural, dimarts i dijous de 10 a 14 hores.
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SPANISH BRASS I
CARLES DÉNIA
Spanish Brass i Carles Dénia
Música: Spanish Brass i Carles Dénia
Arranjaments: Ramón Cardoa

Mira si hem corregut terres… és un 
projecte basat, d'una banda, en 
cançons que tenen el seu origen en 
l'etapa històrica en la qual la cultura 
àrab estava arrelada en la península 
Ibèrica o que procedeixen de la 
tradició musical de la Corona d'Aragó. 
D'altra banda, en temes 
contemporanis però molt populars 
de Raimon, Joan Manel Serrat o La 
Gossa Sorda.

A tot això cal unir els magnífics 
arranjaments de Ramon Cardo, un 
dels músics i compositor de jazz més 
reconeguts en l'àmbit nacional; ell va 
començar la seua carrera musical a 
través del folklore valencià de mà de 
la seua mare.

Dissabte/26 de juny

Hora: 22.30h 
Entrada: 10€ / Reduïda: 8€

NIT DE SANT ELIES
Amb l’actuació de MIQUEL GIL
Música popular valenciana

Dimarts/20 de juliol

Hora: 22.30h 
Entrada: 7€ / Reduïda: 5€

JAZZBONA AMB
DOMISOL SISTERS
Jazzbona Pobla Vallbona i 
Domisol Sisters

Jazzbonna & Domisol Sisters 
presenten els seu últim treball, 
"SMILE", en format big band. En 
aquesta ocasió podrem escoltar un 
repertori format per grans clàssics del 
songbook americà adaptats per a tres 
veus i orquestra de jazz sota la 
direcció d'Eduard Marquina.

Dissabte/07 d’agost

Hora: 22.30h 
Entrada: 10€ / Reduïda: 8€

ADALPEKO BASQUE
LATIN JAZZ
Imanol Iribarren/piano, Patricia 
Mancheño/baix elèctric, Eva Català 
/congas, Manu Pinzón/bateria, Peio 
Irigoien/txistu, dulzaina, trompeta, Asier 
Ardaiz/trompeta, Álvaro Jarauta/ 
trombó i Iñigo Corao/trombó

Aldapeko Basque Latin Jazz és 
sinònim de ritme i energia. Les 
enganxoses melodies tradicionals 
basques es fundeixen amb la frescor 
dels ritmes llatinoamericans que, 
sumats a l'espontaneïtat del jazz i la 
improvisació, atrapa al públic en un 
viatge de connexions entre el folklore 
i la modernitat. 

Dissabte/21 d’agost

Hora: 22.30h 
Entrada: 10€ / Reduïda: 8€

MI BAILE
Mónica Iglesias
Música: Luis Mariano/guitarra, Juan Ángel 
Tirado/cante i Antonio Nuñez El pulga 
/cante

En aquest espectacle la balladora 
Mónica Iglesias mostra el seu art mes 
pur sense cap artifici mes allà del toc, 
del cant i del ball. Basat en el 
repertori que la va fer mereixedora 
del Premi “Desplante al baile 
�amenco” del Festival Internacio-
nal de les Mines. Un espectacle 
canviant, obert a l'emoció del 
moment. Que dóna cabuda a 
l´improvisació, amb la certesa d'una 
gran qualitat artística. 

Dissabte/28 d’agost

Hora: 22.30h 
Entrada: 7€ / Reduïda: 5€

CLÀSSICA EN JAZZ
Jairo Ortega/piano, Eduard 
Miralles/clarinet i saxo, Brady 
Lynch/contrabaix i Jordi Herreros/bateria

Aquest grup barceloní ens proposa 
una visió diferent d'algunes obres de 
la música clàssica. Un extracte del 
barroc, el classicisme i el romanticisme 
interpretant composicions dels seus 
principals representants  amb ritmes 
com el jazz, el latin, la bossa-nova o el 
reggae. 

Dissabte/14 d’agost

Obertura de portes: 21.00h 
Lliurament de premis: 22.30h 
Actuació musical: 23.00h 
Venda d’entrades
info@celdeleliana.com  M 678 57 80 17

Orquestra de guitarres 
UME
Concert de l'Orquestra de guitarres 
que ofereix un concert amb música 
variada i relaxada.

Dissabte/10 de juliol

Big band UME
Concert de la Jazzume big band de la 
Unió Musical l'Eliana us ofereix un 
concert on s'interpretaran una 
sel.lecció de les obres tocades per 
aquesta agrupació en els seus 10 
anys d'existència. 
"10 ANYS DE MÚSICA". 

Diumenge/11 de juliol

El Cor de la UME
El Cor de la Unió Musical l'Eliana us 
ofereix una passejada pel cine d'ahir i 
de hui.

Dissabte/03 de juliol

L’Orquestra Simfónica 
UME
Concert de l'Orquestra Simfònica de 
la Unió Musical l'Eliana us ofereix un 
concert dedicat a la música llatina i el 
rei del Mambo Dámaso Perez Prado, 
en versió simfònica. 

Divendres/09 de juliol

MÚSICA DE CAMBRA
A LA TORRE
Centre professional de Música 
Ignacio Monzonís (IALE)

El centre professional de Música Iale 
realitzarà un cicle de música de 
cambra a la Torre del Virrei en el qual 
participaràn alumnes i professors del 
Centre Professional de Música.
Els concerts seràn de dilluns a 
divendres amb entrada lliure fins 
completar aforament.

Dilluns 28 de juny a 
divendres 02 de juliol

Hora: 21.00h 
Entrada amb invitació
www.elientrada.es

Tots els concerts seràn a les 22.30h 
Entrada amb invitació
www.elientrada.es

A L’ELIANA

XVI EDICIÓ

Organitza

L´ELIANA


