{Interludi} presenta aquest dissabte un doble concert.
Baix Empordà | 31-07-2015 | 17:05

Anna Roig i l'Ombre de ton chien

Després d?una exitosa i emotiva inauguració d?{interludi} amb Raimon, aquest dissabte 25 de
juliol a les 22h30 el Pati d?Armes del Castell de Calonge tornarà a vibrar amb veus singulars del
nostre país demà dissabte, 1 d?agost, amb Joana Serrat i Anna Roig i l?Ombre de ton Chien, que
actuaran a partir de les 22.30 h. al castell de Calonge.
La recerca de nous talents del panorama musical català, és un dels trets característics d?{interludi}
i aquest dissabte ho posarà de manifest amb Joana Serrat. Les influències de la Joana Serrat són
tan exquisides com la música que fa. Aquesta cantautora de Vic, malgrat la seva joventut, ja té dos
discos al mercat, un d'ells doble. Amb la mirada fixada en el folk d?arrels americanes amb tocs de
pop i gotes de jazz, les seves cançons evocadores contenen una riquesa instrumental increïble que
?Dear great Canyon?, el seu darrer disc publicat per El Segell del Primavera, reflexa de forma
contundent. La Joana necessita abocar tota la poesia que du a dins i sembla que, acompanyada de
la seva guitarra, ha trobat la manera idònia per a fer-ho.
A la segona part, ANNA ROIG I L?OMBRE DE TON CHIEN ens oferiran ?Un pas i 10 i un pas?,
títol de la gira d?estiu amb la que la formació celebra el seu desè aniversari. Un espectacle que
inclou cançons de tota la seva trajectòria: de la primera època, quan interpretaven autors francesos
clàssics com Brel, Brassens o Gainsbourg; composicions pròpies del reconegut segon disc ?Bigoti
vermell?, amb el qual van obtenir diversos premis i un gran reconeixement per part del públic; i
temes del seu darrer disc ?Un pas i neu i un pas? que ha significat l?exploració de nous terrenys
tant en l'àmbit poètic, musical com escènic.
Ja a l?equador d?aquesta edició, el Festival {interludi} seguirà presentant el seu cartell 2015 amb
una proposta diversa i farcida de DOLCES NITS DE SOMNIS MUSICALS fins al dissabte 15
d?agost. El menú de les properes NITS {interludi} consta de:
- 08.08.15 :: LA NIT INTENSA I EXPLOSIVA amb el pop més actual i enèrgic de la mà de PAU
VALLVÉ, MAZONI i MAIKA MAKOVSKI.
- 15.08.15 :: LA NIT LLAMINERA I SORPRENENT dels POSTRES DE MUSIC. Una proposta
marca de la casa, per gaudir amb tots els sentits, que combina l?art culinari amb estrella, a càrrec
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de XEF Quim Casellas, al ritme de la INTERLUDI BAND, una formació creada especialment per
a l?ocasió i formada pels músics: Xavi Lloses + Nico Roig + Oriol Roca + David Soler + Maria
Rodés.
A dos anys del seu 50è aniversari {interludi} Festival de Música de Calonge continúa omplint les
nits d?estiu empordaneses d?estrelles per a tots els gustos.
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