Presentem la 3ª edició de

El festival de música i dansa de l’Alt Pirineu
24 i 25 de juny del 2017
A l’espai La Solana de la Coma de Burg (Pallars Sobirà)

El proper 24 i 25 de juny es celebra la 3ª 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 músics ja consolidades en un entorn
inigualable. Al festival es podran veure concerts d’artistes que cada cop sonen amb més
força al panorama musical català com Xarim Aresté, exlíder de Very Pomelo i
col·laborador de Gerard Quintana en diversos projectes, Carola Ortiz, cantant i
compositora de veu angelical que acaba de treure el seu darrer disc “Sirín” que està
tenint una molt bona rebuda tant per part de la crítica com del públic o la també
cantautora Rusó Sala, amb el seu treball cent per cent mediterrani i connectat a la terra,
acompanyada del gran percussionista Aleix Tobias.

Tornarem a contar amb Steve Smyth, el jove australià inclassificable amb un carisma
arrollador dalt dels escenaris, que vindrà acompanyat de Pol Battle, líder del grup
Lyubliana & the Seawolf, que està arrasant amb el seu estil “gipsy” i desenfadat. Battle,
Smyth i Aresté en oferirant un concert conjunt que serà únic.
Per recolzar la música que es fa ben a prop de casa nostra tenim un grup jove en
trajectòria comuna però amb una llarga experiència, els Tirapajazz, liderat per la
cantant cubana Odette Tellería, membre del grup Gemma 4 i que des de l’escola
itinerant de Música està col·laborant al creixement de la inquietud musical al Pallars.
Com a cap de cartell, tenim un convidat de luxe, que ens parla amb poesia tot brollant
qualitat artística, el cantautor de Solsona, Roger Mas, amb un amplíssim reconeixement
de la crítica musical és ja un referent de la música catalana.
Tancarem la nit de dissabte amb un dels Djs que tenen més força actualment a
Barcelona, Dj. Grounchoo, que farà un recorregut per músiques de l’est i algunes altres
sorpreses.

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. Els ballarins que
donaran vida a les mudes són Aina Gargallo, Junyi Sun, Sara García-Guisado i Anna
Rubio.
Activitats complementàries
Volem que el Festival MUDA Pirineus sigui un esdeveniment per a tots els públics
(molts d’ells 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 de Montsent de Pallars i vi Batlliu de Sort, una acció artística
amb Obrador Xisqueta, taller de l’Ós Bru, dinar popular, l’actuació familiar Ombres que
conten Contes (Cia. El Gecko con botas) i moltes altres sorpreses. No us perdeu la Gran
Muda a una de les granjes del poble.

Programa de música i dansa MUDA Pirineus 2017
Dissabte 24
18h. Obertura del Festival
18.30h. Minimal Hits (Carola Ortiz i J.P. Balcazar) + Muda
19.30h. Rusó Sala & Aleix Tobias + Muda
22.30h. Roger Mas + Muda
24h. Pol Battle, Steve Smyth i Xarim Aresté + Muda
1h. Dj Grounchoo
*entrepans amb productes locals a partir de les 19h.
Diumenge 25
11h. Taller “Fem la flor del Muda” (Cinta Pintanúvols)
11h. Taller sobre l’Ós bru (Assoc. Paniquella)
11.30h. Acció artística amb Obrador Xisqueta
13h. La Gran Muda (música i dansa a la Granja)
14h. DINAR POPULAR
15.30h. Click into Nature. Presentació fotogràfica per Jordi Oliver
16.30h. Espectacle familiar “Ombres que conten contes” (Cia. El Gecko con botas)
18h. Maridatge de vi amb formatge
18.30h. Clausura del Festival amb Tirapajazz
MUDA: Peces breus de música i dansa creades per al Festival amb Sara GarcíaGuisado, Aina Gargallo, Junyi Sun i Anna Rubio

*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 provisional adjunt en la darrera pàgina d’aquesta nota de premsa

Refugi cultural: 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: 24 i 5 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=0.00734,0.01442&
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 anticipats: Abonament 30€ (+5 taquilla)| Sessió Tarda 15€ (+3 taquilla) | Sessió Nit 20€ (+3
taquilla)
Compra d’entrades: www.festivalmuda.cat
Allotjament: Possibilitat allotjament en cases de turisme rural de la zona i àrea d’acampada
Contacte amb l’organització:
Anna Rubio: 652 21 41 61
Informació complementària:
Sobre el projecte de dansa natura: http://dansanatura.com/

Video promocional MUDA 2017:
https://youtu.be/h7vWTPCYP-w

