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LES VEUS DEL SETE SOIS SETE LUAS
AMB EL COR 15 DE MARÇ
(Tavernes de la Valldigna)
Dirigit per SERGIO BERNICH (Umago – Ístria – Croàcia)

QuinzedeMarç és una jove agrupació coral de cambra
formada per músics valencians que germina en l’any
2006 amb una gran vocació per la música polifònica.
En el seu extens repertori hi trobem peces de diferents
estils i èpoques, des de polifonia renaixentista religiosa
i profana fins a temes moderns del pop, bandes sonores
de pel•lícules i música folklòrica de tot el món. Han fet
concerts i han participat en festivals de música coral arreu
d’Espanya i en 2008 obtingueren la medalla de plata en el
Concurs de Música Coral d’Advent i Nadal de Praga.
COMPONENTES DEL COR 15 DE MARÇ:
Lorena Brotons i Carolina Teodoro (sopranos); Amor
Meló, Amparo Vercher i Cristina Espinosa (contralts);
Adrià Pérez i Ximo Mifsud (tenors); Fran Lledó, Antoni
Camarena i Jordi Moreno (baixos)

11
juliol

TRAMUNTANA FUSIÓ MEDITERRÀNIA
(País Valencià)

Ajuntament de
Tavernes de la Valldigna

Ass. Cult.
Sete Sóis Sete Luas

Tramuntana, el projecte de fusió musical que, des de la
Mediterrània estant, va mamprendre el trajecte l’any 2007 amb
arranjaments de temes tan coneguts com ara “L’Estaca”, “El
Cant dels Ocells”, “La Balanguera” i “El Cant de l’Enyor”,uns
anys després ha renovat i completat aquell primer treball,
aquella bestreta musical, amb nous arranjaments dels mateixos
músics de Tramuntana. És per això que vos convidem que
espigoleu entre l’assortiment generós de propostes musicals; ja
vos avisem que les sorpreses estan assegurades: hem barrejat
sons, temes i estils d’interpretació.

cover: Descartes Gadelha - Cortesia da Casa do Sentir

11
d’agost

COMPONENTES DEL GRUP TRAMUNTANA:
Pascual Salort (dolçaina); Hèctor Valero (teclats); Ruben
Salamanca (bateria); Jorge Serra (baix elèctric); Raül Garcia
(trompeta); Paco Soler (trombó); Alex Grau (saxo tenor).

10
d’agost

CARLES DÉNIA
(País Valencià)

Carles Dénia presenta, en format de
quartet, un recorregut pel repertori
dels seus últims dos discs. Una primera
part dedicada al cant d’estil i la música
tradicional valenciana amb “Tan alta
com va la lluna” i una segona dedicada
a “El paradís de les paraules”, el seu
últim treball dedicat als poetes de
l’orient d’al-Àndalus.
COMPONENTES DEL GRUP CARLES DÉNIA:
Carles Denia (veu i guitarra); Pau Figueres (guitarra); Tóbal
Rentero (llaut i bandúrria); Lluna Aragó (violí, guitarró i
percussió).

email: info@7sois.org

tavernes de
la valldigna
11 de juliol - 15 d’agost

cover: MOSS
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Calendari

11 de juliol - 15 d’agost 2012

Tavernes de la Valldigna
Dimecres 11 de juliol | Clot de la Font - 22:30 | accés lliure

TRAMUNTANA FUSIÓ MEDITERRÀNIA
(País Valencià)

Divendres 10 d’agost | Sant Llorenç - 20:00 | accés lliure

CARLES DÉNIA
(País Valencià)

Dissabte 11 d’agost | Monestir de la Valldigna - 21:30 | accés lliure

LES VEUS DEL SETE SOIS SETE LUAS
AMB EL COR 15 DE MARÇ
(Tavernes de la Valldigna)

Cinema Olimpo de la platja de Tavernes de la Valldigna | entrada: 3,5€

EXPERIÈNCIA
DE SABORS DE SICÍLIA

Amb la participació d’una cuinera de Sicília
i l’actuació de la ballarina SARA (SicÍlia)

22:30

SIMON BENETTON

(itÁlia)

INSTALACIÓ, EXPOSICIÓ, LABORATORI I ACTUACIÓ

23:00

Dilluns 13 d’agost

23:00

Dimarts 14 d’agost

23:00

Dimecres 15 d’agost

23:00

// STAFF SETE SÓIS SETE LUAS
Marco Abbondanza, Artistic Director
Maria Rolli, Production Coordinator
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Sara Valente, Press Office
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Sergio Mousinho, Graphic Designer
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SALENTINO (itÁlia)
ARMINDA ALVERNAZ

(Portugal)
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(CroÁcia)

7SÓIS.MED.KRIOL.ORKESTRA.20°
(Mediterrani-Cap Verd)

// STAFF Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Jordi Juan Huguet, Alcalde
Pilar Altur Talens, Regidora de Cultura
Carme Canet Mollà, Regidora de Turisme
Fabiola Serra Pellicer, Tècnica de Cultura
Vicent Palomares Grau, Auxiliar de Cultura
Montse Vila Vercher, Tècnic Turisme
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XARXA CULTURAL DEL FESTIVAL

EXPERIÈNCIA DE SABORS DE SICÍLIA
Amb la participació d’una cuinera de Sicília
i l’actuació de la ballarina SARA (Sicília)

L’experiència de sabors, que representa un moment important
de cooperació entre les ciutats participants en el Festival SSSL,
té l’objectiu de convidar cuiners representatius de la diversitat
cultural del Mediterrani i de l’Atlàntic. En detall, l’experiència
de sabors de Sicília és un discret bufet de tapes per a tothom,
amb degustació de vins sicilians, animació amb les danses del
ventre i danses orientals de Sara, un homenatge a la cultura
siciliana d’inspiració àrab.
INSTALACIÓ, EXPOSICIÓ, LABORATORI I ACTUACIÓ

SIMON BENETTON
(Itália)

Dirigit per SERGIO BERNICH (Ístria – Croàcia)

Diumenge 12 d’agost 22:00

12
d’agost

L’escultor Simon Benetton va nàixer el 1933 a Treviso (prop
de Venècia, Itàlia). És un artista molt conegut i valorat,
sobretot per les seues escultures de metall. Participà en moltes
exposicions a Itàlia, Alemanya, França, Anglaterra, Finlàndia,
els Estats Units, el Brasil, la Xina, el Japó, Polònia, Bèlgica…
En les obres de Simon Benetton s’hi pot mirar sempre la
relació i el contrast entre la matèria concreta i la seua solució
en una extrema i increïble lleugeresa, entre el compromís de
la creació i la imatge d’un desig que pareix impossible que isca
del metall.
lenciana
Comunitat Va
Estrena per a la

CANZONIERE
GRECANICO
SALENTINO

13
d’agost

ARMINDA
ALVERNAZ
(Portugal)

15
d’agost
Estren

a nacio
nal

Arminda Alvernaz, considerada hui l’artista més important
de fado de les illes Açores, va nàixer el 1971 en l’illa de Pico
(Açores, Portugal), on va viure fins als 19 anys. Va estar un any
a Bèlgica i ha tornat a l’illa de Pico, on residix actualment. La
seua carrera va començar el 1987 amb un grup de fado fundat
en l’illa de Pico i des de llavors no ha parat mai. Arminda ha
presentat els seus concerts en totes les illes Açores, i també
a Lisboa, Porte, Alentejo, França, Bèlgica, Holanda, Canadà,
els Estats Units, el Brasil i l’Uruguai. Ha publicat els discs
«Maresia», en 1999 i «Aigua de Fado» en 2004. Arminda
ha participat en el projecte original del Festival Sete Sóis
Sete Luas «7LuasOrkestra», al costat de músics com Mario
Incudine, Efrén López, Kelly Thoma.

(Mediterrani-Cap Verd)

l
ciona

na na
Estre

Amb motiu dels 20 anys del Festival Sete Sóis Sete Luas
(1993-2012).
Esta producció original, concebuda per al Festival SSSL,
compta amb la participació de 6 prestigiosos artistes
provinents de les més diferents cultures musicals arrelades
en els països de la Xarxa SSSL: el Marroc (Jamal Ouassini),
la Pulla (Mimmo Epifani), Andalusia (Manuel Cabrales),
Cap Verd (Teté Alhinho), Portugal (José Barros), Sicília
(Mario Rivera). Durant una estada artística d’una
setmana, han creat un repertori contemporani, inspirat
en les tradicions musicals del Mediterrani i de les terres
d’origen de cada un dels músics participants en el projecte.

14
d’agost
Produ
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FRANCO
KRAJKAR
(Croácia)

(Salento, Itália)
El grup va nàixer el 1975 i hui és la banda més antiga i
representativa de la música popular de Salento, en el sud de la
regió de la Pulla. El concert del Canzoniere és un espectacle
molt intens i ric de color, ritme i màgia que va des de l’energia
de la pizzica fins a una mirada irònica sobre la modernitat,
amb una música que presenta fortes vinculacions amb les
cultures d’altres pobles del Mediterrani.

7SÓIS.med.kriol.ORKESTRA.20º

El treball del compositor i músic Franko Krajcar de Pula
(Croàcia) es caracteritza per una recerca etnogràfica de la
música tradicional croata a la qual dóna una visió original i
contemporània. Així, investigant una sonoritat pròxima a la
música tradicional descobreix nous camins musicals. Tocant
instruments molt diferents, tradicionals i clàssics, presenta
memòries i emocions, i convida el públic a fer un viatge a
l’imaginari sonor de Croàcia i del món.

origina
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