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Tot a punt per a l'inici de la novena edició d'Arts d Estiu

Director, Monday 22 July 2019 - 14:23:35

EL FESTIVAL DE LA COSTA DE BARCELONA TÉ PROGRAMATS UN TOTAL DE 21 ESPETACLES

El festival multidisciplinar de referència de la costa del Maresme, ARTS d Estiu, arriba a la novena edició. Hi ho fa ple
de novetats. Enguany se celebrarà del 25 de juliol al 25 d agost i estrena ubicació, uns terrenys de gairebé 9.000m2 a
tocar de la platja entre els termes municipals de Pineda de Mar i Santa Susanna. Amplia el número d actuacions fins a
21 i posa en marxa la Beca Arts d Estiu per promocionar nous talents del món musical català emergent.

Compte enrere perquè comenci la novena edició d ARTS d Estiu. Aquest festival multidisciplinar que se celebra en els
termes municipals de Pineda de Mar i Santa Susanna oferirà un total de 21 espectacles des del 25 de juliol i fins el 25 d agost.
Melendi, Luis Fonsi, David Bisbal, ana Belén, Rozalén, God Save the Queen, Diego el Cigala & són algun dels noms que
conformen el cartell d aquest any. La gran novetat d enguany és el canvi d ubicació del festival: un terreny de
gairebé 10.000 m2 just al costat de la platja. Aquest nou Espai Marítim tindrà un espectacular Village que estarà obert a tot el
públic cada dia d espectacle entre les 18 i les 02h. amb entrada gratuïta.

El tret de sortida el donarà el proper dijous la festa d inauguració, un concert del grup Porto Bello i una sessió del DJ de Los 40
Principales, Víctor de la Torre. Aquest concert és gratuït i només cal que els interessats en descarreguin la invitació de la
pàgina web oficial del festival: www.artsdestiu.com El seguirà el concert d una de les referents de la cançó d autor
espanyola dels últims anys, Rozalén, el dissabte 27 de juliol. Un dia després, el diumenge 28 de juliol serà el torn de la millor
banda de tribut a Queen. I és que el concert de Good Save the Queen ja ha exhaurit totes les entrades. L agost el
començarem amb un altre clàssic, la dolça veu d Ana Belén. El dia 2 d agost el ritme el posarà un altre cantant
espanyol. Melendi arriba a ARTS d Estiu amb el seu àlbum Mi Cubo de Rubik. I pels amants de la música electrònica i ja una
mica avançadets d edat, el dia 3 d agost arriba el concert Love the 90 s amb Paco Pil com a mestre de cerimònies.

I el dia 5 d agost serà el torn de Niña Pastori. Dos dies després, el 7 d agost, tornarem a pujar els decibels amb el ritme
de Luis Fonsi que donarà Vida a ARTS d Estiu. I per seguir amb el ritme més actual, les noies de Sweet California
aterraran al festival el dia 9 d agost. I les dones seguiran regnant l escenari el dia 11. En aquest cas una de sola que
l omplena com ningú: Rosario, que ens farà passar una Noche de gloria . El dia doble hi haurà doble concert amb
Nacho i Juan Magan amb el regeatton més modern.

I el dia 15 d agost serà un dels més esperats pel jovent més fidel al concurs televisiu d Operación Triunfo, que per
segon any consecutiu tornen al festival, ara amb la gira 2018. El dia 17 d agost arribarà Joan Dausà amb el seu to més
intimista i optimista. I l endemà, el dia 18 d agost, pujarà a l escenari Diego el Cigala per interpretar el seu disc
Lágrimas Negras .
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La recta final d ARTS d Estiu, l obrirà l incansable David Bisbal que torna al certamen amb més força que mai el
dia 22 d agost. I el 23 serà el torn d un dels clàssics de la música catalana, Els Pets. I per cloure el festival el dia 25
d agost, màgia. A càrrec d un dels millors de l escena catalana actual: l incombustible Mag Lari.

Family Arts

Aquest any, ARTS d Estiu ha programat, especialment per a les famílies, quatre espectacles exclusius. La primera actuació
pels menuts serà la de Dàmaris Gelabert. Aquesta cantant-pedagoga oferirà un concert amb la voluntat de viure els efectes
positius de què cantar junts, ens fa feliços, ens ajuda a aprendre, a créixer, ens uneix, ens fa viure emocions i, sobretot, suposa
un moment únic per reforçar els vincles afectius. L espectacle començarà a les 19.00h el dia 30 de juliol.

El dia 6 d agost serà el torn de El Pot Petit, que representaran un espectacle molt festiu i especial que combina la música, els
titelles, les danses i amb el que petits i grans passaran una molt bona estona.

I no ens oblidem del HoliFestival. Una tarda en la que els protagonistes seran la música i els colors. Porteu una samarreta ben
blanca i sortireu amb una de multicolors. L entrada és gratuïta i serà el 21 d agost a les 19h

CARTELL DEL FESTIVAL ARTS D'ESTIU

25 de juliol > FESTA DE PRESENTACIÓ

27 de juliol > ROZALÉN

28 de juliol > GOD SAVE THE QUEEN

30 de juliol > DÀMARIS GELABERT

1 d agost > ANA BELÉN

2 d agost > MELENDI

3 d agost > LOVE THE 90 S

5 d agost > NIÑA PASTORI

6 d agost > EL POT PETIT

7 d agost > LUIS FONSI
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9 d agost > SWEET CALIFORNIA

11 d agost > ROSARIO

12 d agost > NACHO I JUAN MEGAN

13 d agost > Monòleg AGUSTÍN JIMÉNEZ

15 d agost > GIRA OT 2018

17 d agost > JOAN DAUSÀ

18 d agost > DIEGO EL CIGALA

21 Agost > FESTA HOLI

22 d agost > DAVID BISBAL

23 d agost > ELS PETS

25 d agost > MAG LARI

EL NOU ESPAI MARÍTIM

Entre les novetats d enguany destaca el canvi d ubicació del festival. Després de l acord entre els Ajuntament de
Pineda de Mar i Santa Susanna, que s ha unit al projecte, ARTS d Estiu es traslladarà en uns terrenys a tocar de la platja
entre els termes municipals d aquestes dues poblacions. Gairebé 9.000m2 de superfície que donaran molt més espai i
oportunitats al festival.

Això permetrà, per exemple, muntar un escenari 180 graus amb doble platea. L auditori principal tindrà una capacitat de 3.500
persones en aforaments mixtes i fins a 2.000 persones per concerts amb localitat assignada, amb molta més comoditat i millor
visibilitat que en anteriors edicions. El nou espai permet alhora disposar d una segona platea molt més àmplia per a programar
grans concerts amb capacitat per a 10.000 espectadors.

ARTS d Estiu és més que un festival. El Village d ARTS d Estiu és l aposta que es fa des del festival per oferir
una nova experiència més enllà dels concerts i els espectacles. És un espai d ambient agradable, actuacions de petit
format i variada proposta gastronòmica i d oci en un marc incomparable. Un espai on menjar, beure, comprar, ballar i divertir-se,
just al costat de la platja, la guingueta més gran de tot el Maresme. Aquest any tindrà l accés gratuït per a tothom. El Village
obrirà cada dia de concert entre les 18.00h i les 02.00h amb programació musical abans i després dels espectacles.

De fet, l escenari del Village és part d una nova iniciativa d enguany: la creació de la Beca Arts d Estiu. I és que
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amb la voluntat de promocionar i ajudar els nous talents musicals emergents, es convoca aquesta beca per tal de donar-los
l oportunitat de participar al concurs, promocionar la seva carrera i donar-se a conèixer entre el públic. Properament es podran
consultar les bases i premis de la beca al web del festival www.artsdestiu.com.

ARTS D'ESTIU: NOU ANYS DE TRAJECTÒRIA

El Festival Arts d Estiu és una iniciativa del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, una institució amb més de vuitanta
anys d història, de l Ajuntament de Pineda de Mar, i des d aquest any suma a l Ajuntament de Santa Susanna a la
seva organització. També compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

En els vuit anys d història, ARTS d Estiu Costa Barcelona ha programat 78 espectacles i ha comptat amb més de 70.000
espectadors. Han actuat artistes com OT 2017, Anastacia, Joan Manuel Serrat, Juanes, Sergio Dalma, David Bisbal, Miguel Bosé,
The Original Blues Brothers Band, Miguel Poveda, Antonio Orozco, Ainhoa Arteta, Sara Baras, Bustamante, Manel...

