Inaugurem:

El festival de música i dansa de l’Alt Pirineu
29 i 30 maig del 2015
A l’espai La Solana de la Coma de Burg (Pallars Sobirà)
El proper 29 i 30 de maig donem el tret de sortida al Festival MUDA Pirineus, una
proposta que inaugurem aquest any des de La Solana de la Coma de Burg i que
omplirà aquesta vall pallaresa de diferents tipus d’activitats 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 “Senior”, la banda
guanyadora del premi Enderrock 2015, o els barcelonins “Jules” un conjunt creat
recentment per tres músics amb llarg recorregut. Volem dedicar també un espai al
jazz amb “Bridges Trio”, la banda de Granollers que actualment està preparant el
seu quart àlbum, i “Tap&Jazz”, un trio de jazz atípic que combinen música i claqué.
Per la clausura del MUDA ens fa especial il·lusió poder comptar amb un gran
artista de reconeixement internacional: l’australià Steve Smyth que ens portarà el
seu rock enèrgic i una posada en escena brutal!

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 Elisenda Fontarnau,
Iera Delp, Rosa Roldán, companyia Ntelades, Laia Minguillón i Anna Rubio.
Activitats complementàries
Volem que el Festival MUDA Pirineus sigui un esdeveniment per a tots els públics 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 i
cervesa La Vella Caravana, un taller de llana Xisqueta i un parell de concerts
vermut amb acompanyament musical dels artistes pirinencs ROT i Arnau Obiols.
Altres activitats que es duran a terme durant el festival seran el taller de veu “El
cant al cos” a càrrec de Carola Ortiz i el Taller familiar de construcció
d’instruments musicals amb Pep Gol (activitat a partir de 3 anys).
Programa de música i dansa MUDA Pirineus 2015
Divendres 29
22:30h concert de JULES
MUDA (peça de música i dansa) amb Laia Minguillon
24:00h concert de SENIOR
MUDA amb Iera Delp
01:00h DJ Ponent Roots Selectors
Dissabte 30
13:00h concert vermut amb ROT (activitat gratuïta)
15:15h actuació d’Arnau Obiols (activitat gratuïta)
19:00h concert de BRIDGES TRIO
MUDA amb Iera Delp i Elisenda Fontarnau
20:15h Jam session
22:30h concert de TAP&JAZZ
MUDA amb Rosa Roldán
24:00h concert de STEVE SMYTH
MUDA amb Anna Rubio
01:00h DJ UFH Stereo
*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: 29 i 30 de maig
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=0.00734,0.0
1442&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 32€ | Divendres 16€ | Dissabte 24€
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 | Verónica Rapalino: 635 16 32 63
Informació complementària:
Sobre el festival: http://lasolana.cat/festival-muda-pirineus/

Sobre el restaurant: http://lasolana.cat/
Sobre el projecte de dansa natura: http://dansanatura.com/

