Presentem la 2ª edició de

El festival de música i dansa de l’Alt Pirineu
25 de juny del 2016
A l’espai La Solana de la Coma de Burg (Pallars Sobirà)
El proper 25 de juny hi haurà la 2ª edició del Festival MUDA Pirineus, una proposta
que omplirà aquesta vall pallaresa de diferents activitats culturals amb l’eix vertebrador
de la música i la dansa.
MUDA: música i dansa

MUDA Pirineus és una porta oberta a l’expressió artística i a la creació. Un espai
d’exhibició per aquells artistes que s’estan fent camí en el món de la música i la dansa,
però també una oportunitat per gaudir de bandes ja consolidades en un entorn
inigualable. Al festival es podran veure concerts de grups que cada cop sonen amb més
força al panorama musical en català com “La Folie”, banda que va rebre el premi
Covers del Festival Cruïlla al 2015 i que està presentant amb una increïble resposta el
seu primer cd “Traficants de Somnis” o la sabadellenca “Lu Rois”, que meravella al
públic amb paisatges musicals carregats de poesia. O el delicat cantautor Quico Tretze,
amb el seu primer disc d’estudi “Perdut e Amat”. El percussionista Santi Carcasona
(líder el grup Pësh) també col·laborarà amb un “drum cercle” i una Muda. Per la
clausura del MUDA tenim el luxe de comptar amb una reputat artista, Kiko Veneno,
que repassarà les seves cançons de sempre i els seus temes més recents. Per ambientar
el concert comptarem amb els “Buena Onda”, amb versions de qualitat de grans temes.

En aquest festival la música va lligada al cos i el cos a la dansa. Alguns dels concerts
aniran seguits de “mudes”, que són peces curtes fruit de la col·laboració entre músics i
ballarines. Les mudes estan creades específicament pel Festival a través d’un procés on
la improvisació i l’atmosfera del lloc hi tenen un paper molt important. Les ballarines
que donaran vida a les mudes són Arantza López, Lu Arroyo, Alexandra Carré i Anna
Rubio.
Activitats complementàries
Volem que el Festival MUDA Pirineus sigui un esdeveniment per a tots els públics
(alguns d’elles gratuïts) i que també serveixi per donar a conèixer projectes
d’emprenedoria de les terres pallareses. És per això que també comptarem amb un
maridatge de formatges Casa Mateu i vi Batlliu de Sort, un taller de llana Xisqueta, el
cercle de percussió i l’actuació Dins la Panxa del Llop de la Cia. De Paper (activitat a
partir de 3 anys).I tancarà la nit Joan Katalyst amb una sessió de dj.
Programa de música i dansa MUDA Pirineus 2016
Dissabte 25 de juny
11:30h Espectacle Dins la Panxa del bou, Cia. De Paper
(activitat gratuïta)
13:00h Concert Lu Rois + MUDA (activitat gratuïta)
14:00h Dinar Popular
16:00h Taller de llana Xisqueta (activitat gratuïta)
16:30h Drum Circle (cercle de percussió) amb Santi Carcasona (activitat gratuïta)
18:00h Maridatge de vins, formatge i pa local i artesà
19:00h Concert de Quico Tretze, format trio+ MUDA
19.45h Concert La Folie + MUDA
22:00h Concert de Buena Onda + MUDA
23:00h Concert de Quico Veneno + MUDA
24:30h Katalyst (dj set)

*Trobareu informació detallada de cada artista o grup al dossier de premsa.
*Per consultar tota la programació, amb les activitats complementàries incloses, podeu
consultar el cartell adjunt en la darrera pàgina d’aquesta nota de premsa.

La Solana de la Coma de Burg: arts del moviment i gastronomia
La Solana de la Coma de Burg és un espai pel coneixement i la difusió de les arts del
moviment, la música, la gastronomia i el medi ambient. Ens mou la voluntat de
promoure el desenvolupament i l'economia local i d’incrementar el valor artístic i
cultural del municipi. Les dues branques estructurals de la Solana són, d’una banda la
gastronomia a través del restaurant en el que oferim producte de temprada i en gran
part Km 0 i ecològic. De l’altra, el treball a través del moviment a través de l’Espai de
Dansa Natura (EDN), un projecte de la ballarina i psicòloga Anna Rubio en el que es
busca promoure el benestar a través del moviment creatiu i la natura. La Solana
posseeix una sala totalment equipada per a allotjar activitats relacionades amb el
moviment, música o creixement personal disponible per ser llogada.

La coma de Burg: centre de creació i exhibició artística
La població de Burg té a les seves esquenes una bona tradició de promoció de les arts
escèniques amb festivals com el Petit Burg Festival, una iniciativa que es va dur a terme
durant 4 anys i va portar centenars de persones a conèixer aquesta vall pallaresa a través
de l’oferta cultural. També consoliden aquest indret com un espai privilegiat de creació
l’Espai de Dansa i Natura (EDN) amb els seus tallers de dansa, moviment i residències
per a artistes, i el Centre d’Art i Natura de Farrera.
Dades pràctiques i informació de contacte
Dates del festival: 25 de juny
Lloc: la Solana de la Coma de Burg, població de Burg al Pallars Sobirà
Localització a Google maps:
https://maps.google.es/maps?q=burg&hl=es&ie=UTF8&ll=42.504519,1.271946&spn=0.00734,0.01
442&sll=41.39479,2.148768&sspn=0.12723,0.230713&hnear=Burg,+L%C3%A9rida,+Catalu%C3%
B1a&t=m&z=16&iwloc=A
Preus: Abonament 30€ | Sessió Tarda 15€ | Sessió Nit 20€
Compra d’entrades: www.festivalmuda.cat
Allotjament: Possibilitat allotjament en cases de turisme rural de la zona.
Contacte amb l’organització:
Anna Rubio: 652 21 41 61
Informació complementària:
Sobre el projecte de dansa natura: http://dansanatura.com/

