
A les dependències de Cultura, Biblioteca i 
Turisme us poden fer el tràmit (amb targeta).

Dimarts 14 d’agost, a les 22.30 h.
Plaça de l’Església – Clarà

KEEP CALM 
DUET I OSCAR 
RIBERA
Jazz i Bossa Nova

Josué García i Andrés Bastiani (Fiscorn i Guitarra) 
ofereixen un repertori instrumental i personal dels 
millors estàndards de Jazz i Bossa Nova, usant els 
recursos del jazz més pur i la sensible precisió de 
la música clàssica i contemporània. Keep Calm 
Duet ens convida a una exquisida i original manera 
de sentir la música i ens anima a gaudir de les 
sensacions musicals més exigents. En aquesta 
ocasió, acompanya el duet com a artista convidat el 
percussionista Oscar Ribera. 

Dissabte 25 d’agost, a les 22.30 h.
Roca Foradada - Port Torredembarra

PORT BO
Havaneres 

El grup Port Bo neix l’any 1966 a Calella de  
Palafrugell amb motiu de la presentació del llibre: 
Calella de Palafrugell i les havaneres.  
El grup, juntament amb altres amants del gènere, 
és l’impulsor de la cantada d’havaneres de 
Calella de Palafrugell, i ha participat en totes les 
edicions. A més de participar en les cantades 
més importants de Catalunya, ho ha fet també 
arreu del món.

30 DE JUNY
21 DE JULIOL
3, 10, 14  
i 25 D’AGOST

ROCA FORADADA / BAIX A MAR / CLARÀ

Preu general 6 € per a cada concert. 
Preu reduït 5 € per a cada concert 
aplicable a persones majors de 65 anys, 
persones amb diversitat funcional, famílies 
nombroses i famílies monoparentals 
(s’haurà de presentar el carnet acreditatiu). 

VENDA D’ENTRADES 
WWW.TORREDEMBARRA.CAT
I A TAQUILLA 1/2 HORA ABANS  
DE CADA CONCERT



Dissabte 30 de juny, a les 22.30 h. 
Roca Foradada - Port Torredembarra

COETUS
Percussió ibèrica

Coetus és la primera orquestra amb instruments 
de percussió ibèrica, majoritàriament desconeguts, 
que sempre han estat tocats sols o acompanyant 
el cant. Coetus els uneix, els dota d’un llenguatge 
propi inspirat en els ritmes tradicionals però amb 
un enfocament modern creant un diàleg intens 
amb les veus. Principalment amb la veu de Carles 
Dènia que enforteix i enriqueix de noves sonoritats 
a l’orquestra. 

Amb el seu espectacle, ofereix un repertori que recull 
i transforma cants de celebració, de treball, de rondar, 
de bressol, creant un espectacle tan viu i actual com 
emocionant i creatiu. 

Dissabte 21 de juliol, a les 22.30 h. 
Roca Foradada - Port Torredembarra

THE BIG 
JAMBOREE
Rhythm Blues i Rock’n’Roll dels anys 50

The Big Jamboree és una banda que es dedica a in-
terpretar Rhythm & Blues, Jump & Jive, Jump Blues i 
Rock’n Roll dels anys 50. El seu repertori compta amb 
composicions pròpies i arranjaments de la banda 
al costat de versions de temes dels anys 40 i 50 
d’artistes tan importants com: Louis Prima, Big Joe 
Turner, Louis Jordan, Roy Brown, Wynonie Harrys, etc. 
El bon ambient que es respira a l’escenari en cada 
moment fa que no només sigui un concert de música 
on predomina bàsicament el so, sinó un espectacle 
musical en què també aporten un cop interpretatiu 
de gràcia, com es feia durant aquells anys.

Divendres 3 d’agost, a les 22.30 h.
Roca Foradada - Port Torredembarra

NÚRIA GRAHAM
Indie Folk – Cançó d’autor

Veu hipnòtica, capacitat creativa desbordant, talent 
amb la guitarra, facilitat emotiva...

Núria Graham guanya el Premi Enderrock de la 
crítica a “Millor disc del 2016 en llengua no catalana” 
amb “In The Cave” (2016). Ara presenta “Does It Ring 
a Bell?” (2017), un disc carregat d’intencions amb el 
qual guanya, de nou, el Premi Enderrock de la crítica 
a “Millor disc del 2017 en llengua no catalana”, i es 
consagra com a artista amb només 21 anys.

Divendres 10 d’agost, a les 22.30 h.
Plaça d’Antoni Roig i Copons – Baix a Mar

PEP POBLET & 
NITO FIGUERAS 
+TXELL SUST
Jazz

Cançons que tots tenim associades a veus 
masculines, aquest cop interpretades des d’un 
prisma femení. Cançons d’autors i artistes com Billie 
Joel, Queen, Gossos, MichaeI Jackson i Supertramp 
entre d’altres en seran protagonistes, tots ells amb 
el segell ja consolidat del binomi Pep Poblet & Nito 
Figueras a l’hora de revisitar els temes d’altres 
artistes i amb la meravellosa veu de Txell Sust. Un 
espectacle que ens deixarà #enCantats.


