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Arriba la tercera edició del Festival MiniBeat, un espai de cultura alternativa per a 
tota la família amb un cartell de luxe 
 
Després d’exhaurir totes les entrades en les dues anteriors edicions, el Festival MiniBeat torna amb la tercera edició 
que se celebrarà el proper 6 de maig de 2018 a Granollers, i com sempre, al fantàstic espai de La Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts. Un festival on poder anar amb tota la família amb horari diürn, concerts de bandes punteres, la gran majoria 
presenten nous treballs, tallers i activitats per als més menuts. 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 pròxim 6 de maig, el MiniBeat transformarà la Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, a Granollers, en un gran festival de 10.30 a 19 hores. 
 
Un festival on totes les bandes son caps de cartell 
 
La música en directe del MiniBeat es repartirà entre diversos escenaris habilitats per tot el recinte de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts. Els plats forts del festival seran les actuacions que se celebraran a la Nau B1, amb Cala Vento, 
Jupiter Lion, Tiger Menja Zebra i els Manero Sound System. 
 
Als escenaris exteriors es repartiran la resta de concerts, Ferran Palau, Me and The Bees, l’Hereu Escampa, Vàlius, 
Cor Blanc, Lu Rois, Xavier Calvet, Tesseire, Els Radiobots, Severian, Daniel Lumbreras, Panellet, Gallina, 
Caustic Roll Dave & Mike Mariconda, Punk Party Band, Takatakachombo, Music Warriors Combo, Firstmen..., 
menció especial per als granollerins Tiger Menja Zebra, que realitzaran una actuació/taller molt especial. A l’escenari de 
l’Arcada Koncerts i actuaran les formacions més elèctriques, al de La Tèrmica el petit format, a l’escenari Satanàs Cor 
petit actuaran les bandes en format acústic, a l’escenari de l’Electropark tindrà el millor de la música electrònica. 
 
Activitats paral·leles 
 
El festival MiniBeat no només ofereix música, sinó que omplirà Roca Umbert Fàbrica de les Arts d’activitats divertides 
per viure en família. Aquest any el festival se centra amb la figura de David Bowie, amb activitats i projeccions per 
recordar el personatge, l’escola del rock, tornarà a oferir un espai per iniciar-se a la pràctica d’un instrument, tallers de 
dibuix i pintura, us pintaran la cara i us faran espectaculars pentinats, tallers de dj, tallers de percussió, 
experimentacions sonores i moltes sorpreses més. A més, us podreu alimentar i beure a preus populars amb les barres i 
foodtrucks que hi haurà habilitats al recinte. 
 
Qui hagi seguit les passes de l’Arcada Koncerts sabrà que tot el que porta el seu segell surt del més convencional. Amb 
més de vint anys organitzant activitats culturals alternatives, pel Vallès Oriental i part del territori català, ara torna amb la 
tercera edició del Festival MiniBeat, un espai per crear nous adeptes al fascinant món de la música i la cultura 
alternativa.  
 
Informació pràctica 
 
06/05/18 de 10.30 a 19h 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Avda. Prat de la Riba, 77. Granollers (Barcelona) 
Informació detallada i venda d’entrades a www.minibeat.cat 
 
Entrades  
Nadons 1€ (fins als 2 anys) - Infants 5€ (a partir dels 2 anys fins als 11) 
Adult 10€ (a partir dels 11 anys fins als 99) - Pack familiar 25 € (2 adults + 2 infants) 


