NOTA DE PREMSA

MINIBEAT, un espai de cultura alternativa per a tota la família
Música en directe, tallers, zona per nadons i molt més a Roca Umbert

Qui hagi seguit les passes de l’Arcada Koncerts sabrà que tot el que porta el seu segell surt del més
convencional. Després de molts anys organitzant activitats culturals per a adults, sobretot vinculades
a la música, pel Vallès Oriental i part del territori català, ara arriba el MINIBEAT, un espai per crear
nous adeptes al fascinant món de la música i la cultura alternativa.
MINIBEAT és un festival infantil de música, no un festival de música infantil. Què vol dir això? Doncs
que no portareu els vostres fills a ballar al ritme del clàssic En Joan petit quan balla, sinó que tota la
família gaudireu d’actuacions amb música alternativa de qualitat. Tots ens anem fent grans, molts
anem tenint fills, els horaris nocturns es compliquen, però no per això volem deixar de gaudir de la
cultura en família. Els més petits també es mereixen poder sortir del circuit tradicional.
És per tot això que el proper 24 d’abril, el MINIBEAT transformarà Roca Umbert Fàbrica de les Arts,
a Granollers, en un gran festival de 10.30 a 18 hores.
Joan Colomo serà un dels plats forts del festival
La música en directe del MINIBEAT es repartirà entre diversos escenaris habilitats per tot el recinte
de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Un dels plats forts del festival serà el músic i cantautor Joan
Colomo, que actuarà a la Nau B1. En aquest mateix espai també tocaran els grups Nyandú i ZA!
A La Tèrmica hi haurà l’escenari Music or Nothing amb les actuacions de Catàstrofe Club i la
representació de l’espectacle Radiobots.
A l’exterior, al costat de la NAU B1, hi haurà l’escenari Arcada Koncerts amb les actuacions de Esperit!,
Yahi, TCN, Llum Pepa & the Beats i Hit Hat Combo / Combo Thunders (formats per alumnes de l’escola
de música Combo).
Activitats paral·leles del MINIBEAT
El festival MINIBEAT no només ofereix música, sinó que omplirà Roca Umbert Fàbrica de les Arts
d’activitats divertides per viure en família. Podreu participar al concurs de disfresses Disfressa’t de
punk (trobareu les bases al web del festival), gaudir d’una exposició de fotografies musicals a càrrec
de Bandbandfest, remenar al mercat de roba, gaudir de diferents espectacles de pallassos, malabars…
També podreu visitar l’estudi de gravació de RUMB, assistir a la gravació en directe del programa
Maximum Clatellot, participar a diferents tallers, com el de fabricació d’instruments amb materials
reciclats a càrrec de Carla Aledo, taller de dibuix a càrrec del col·lectiu Entre Mares, taller de
maquillatge a càrrec del centre Margaret, taller de perruqueria a càrrec de Reir, taller de Body
Percusion a càrrec dels Amics de la Unió, taller de música per nadons a càrrec de l’escola Combo, taller
Escola del Rock, tastet d’instruments a càrrec de RUMB, taller de percussió a càrrec de Taka Taka
Combo i el taller de creació d’un conte en directe a càrrec de la il·lustradora Liliana Fortuny.
A més, us podreu alimentar i beure a preus populars amb les barres i foodtrucks que hi haurà habilitats
al recinte.
Informació pràctica MINIBEAT
24/04/16 de 10.30 a 18h
Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Av. Prat de la Riba, núm. 77). Granollers (Barcelona)
Més informació i venda d’entrades a www.festivalminibeat.wordpress.com
Anticipades: Infant 3 euros (de 0 a 11 anys) / Adult 5 euros (de 12 a 120 anys) /
Pack familiar 15 euros (2 adults + 2 infants)
A taquilla: Infant 5 euros (de 0 a 11 anys) / Adult 7 euros (de 12 a 120 anys) /
Pack familiar 20 euros (2 adults + 2 infants)

