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El Guitar BCN bat tots els seus registres amb més de 50.000 espectadors,19 Sold-Outs i un 91% d´ocupació

Director, Tuesday 09 July 2019 - 23:08:07

Els històrics Toto acomiadaran demà dimecres el festival a l Auditori del Fòrum amb les entrades exhaurides

30 anys seduint el públic, 30 anys fent del Guitar Bcn un festival de referència a la Ciutat Comtal. Arribem al final d aquesta
edició amb un 91% d ocupació, que es tradueix en gairebé 55.000 ánimes que hauran gaudit dels nostres concerts, unes
xifres que ens acompanyen des de fa ja algunes temporades. I és que el Guitar Bcn torna a batre tots els seus registres per tercer
any consecutiu, després d una edició històrica que s acomiada amb un sold-out dels no menys històrics Toto a
l Auditori del Fòrum.

El poder de convocatòria i el grau de satisfacció i comfort dels assistents confirmen que el Guitar és un model d èxit."
Joan Roselló, director del Guitar Bcn

La 30a edició del Guitar Bcn ha estat especialment construïda per retre homenatge a una vella companya de viatge: la paraula. I
és que la guitarra sovint s ha presentat acompanyada de lletres, de paraules musicades, especialment per aquells cantautors
que, amb el seu grandíssim talent, ens expliquen històries d amor, de vida o ens desvetllen la bellesa de les coses senzilles. El
poder de la paraula ens ha portat més de 50.000 assistents a les principals sales de concerts de Barcelona amb 19 sold-outs: Fito
Páez, Odetta Hartman, Joan Dausà, Nil Moliner, Ivan Ferreiro, Marta Soto, Sidecars i Leiva amb dues nits cadascun, Carlos
Sadness, Lax n Busto, Andrés Calamaro, Animal, Miguel Campello, Marcus Miller, Rosario, Ismael Serrano i Toto.

"Paraula i guitarra, els secrets de l èxit d aquesta edició." Judit Llimós, directora artística del Guitar Bcn

D altra banda, el Guitar Bcn 2020 ja escalfa motors i ha anunciat els seus dos primers noms confirmats: Los Secretos debutaran
al Gran Teatre del Liceu el 25 de gener -al que serà el concert inaugural del festival-, i Coque Malla actuarà a Razzmatazz el 31 de
gener amb el seu nou Revolución Tour. Entrades ja a la venda a guitarbcn

