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FITT 2015. Noves
Dramatúrgies• Tarragona,

agenda

del 17 al 21 de juny

Camp de Tarragona

Festa Major de Sant Pere •
Reus, del 24 a 29 de juny

Tronades, processó, música i molts altres
actes ompliran els carrers de Reus. El dia
de Sant Joan al vespre el fotògraf Josep
Maria Ribas Prous encetarà amb el pregó
les Festes. El cartell d’enguany, obra de
Carles Cuyàs, és un homenatge en clau
d’humor dels elements del Seguici. El
día 25, a la Plaça Mercadal, hi haurà les
actuacions del grup Macedònia (18:30h) i
Els Catarres (20h).
http://bit.ly/reuscat_SantPere2015

Barraques • Reus, del 19 al 23
de juny

Com cada any, dies abans de les Festes
de Sant Pere, la Coordinadora de Barraques
de Reus s’encarrega d’organitzar l’event
musical més popular de l’any a la ciutat.
Quatre nits d’actuacions, que comptaran
amb la presència el 19 de El Veïnat, Green
Valley i Zoo; el 20 el concurs Reussona, i les
actuacions d’Ebri Knight i Alquimia; el 21
concurs Reussona, Pirat’s Sound Sistema
i Dr. Prats. A la nit de Sant Joan actuaran
Apalanke, Crisix, Boikot i Atupa.
http://barraques.org/

El 3r Festival Internacional de Teatre de
Tarragona acollirà sis espectacles que es
celebraran en cinc espais emblemàtics
de la ciutat. Les companyies provenen
de França, Itàlia i Espanya, a més d’una
de caràcter internacional. Totes les
representacions tenen un caràcter
experimental, que els allunya del teatre
tradicional.
http://bit.ly/festintteatretgn

5ª Mostra de Teatre • Reus,
14, 21 i 22 de juny

Els participants dels cursos organitzats
aquest hivern i primavera per la
companyia reusenca de teatre ‘Les
Artistes Locals’ comparteixen amb el
públic els resultats del seu esforç. Al
Teatre Bràvium.
http://bit.ly/elsuplementcom_TB5MostraTeatre

ANKOR + No Apto + Ruido
Ilegal • Reus, 20 de juny
Tres bandes tarragonines la munten
grossa a la sala Toman Music de Reus.
Metal, Rock, Alternativa i Punk-Rock
marcaran el ritme de la nit.
https://www.facebook.com/events/1397466100579440/
https://www.facebook.com/ankormusic
http://bit.ly/Facebook_NoApto
https://www.facebook.com/RUIDOILEGAL
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https://www.youtube.com/watch?v=jFxtn_BQauk

Divuit anys desprès de participar amb el
tema “Laura non c’è”, Filippo Neviani, Nek,
ha tornat enguany a participar al Festival de
San Remo amb el tema “Fatti avanti amore”.

Nek: “Fatti avanti amore”
Ha sigut el tema del primer single del seu dotzè àlbum d’estudi
“Prima di parlare”, i a l’edició de 2015 del Festival de San
Remo va assolir la segona posició general. També va rebre al
mateix festival el premi al millor arranjament.
La cançó ha estat composada per Neviani, Luca Chiaravalli,
Andrea Bonomo i Gianliugi Fazio, durant l’època de convalescència per una malaltia que el va obligar a cancelar la gira del
seu disc anterior, que es titulava amb el nom real del cantant.
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El videoclip, enregistrat a Verona, ha estat produït per Federica Filippini i de Carlotta de Conti, i ha comptat amb la direcció
de Gaetano Morbioli.
http://www.nekweb.com
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agenda

Camp de Tarragona

Festival Sota la Palmera •
Tarragona, del 27 de juny al 12

d’agost

La 5a edició del cicle d’estiu Cultura de
Carrer a l’Espai Jove La Palmera adopta el
format de festival i aplegarà més de 30
espectacles. Tres són els tipus d’activitats
que es desenvoluparan: actuacions
musicals, cinema a la fresca i nits temàtiques.
http://www.tarragonajove.org/Festival_Sota_La_Palmera_45/

25è Concurs Internacional
de Focs Artificials Ciutat de
Tarragona• Tarragona, del 1 al
4 de juliol

Totes les nits l’espectacle començarà
a les 22:30h, a la Punta del Miracle. Les
pirotècnies que participaran en aquesta
edició seran les següents: dimecres,
Pirotecnia Zaragozana, S.A. de Saragossa.
dijous, Pirotecnia Hermanos Caballer, S.L. de
Burjassot (València).divendres, Pirotècnia
Tomás, S.L. de Benicarló (Castelló).
dissabte, A.P.E. Parente Romualdo de
Bergantino (Itàlia)
http://bit.ly/tarragonacat_focs2015

Estiu TarragonaJove•
Tarragona, estiu 2015
elSuplement.com

num. 3

juny 2015

52 activitats i 2500 places per al jovent entre
12 i 35 anys, on es barregen activitats de
lleure, esport, aventura, circ, comunicació,
llengües, art i tecnologia.
http://bit.ly/tarragonajoveorg_estiujove

15è Festival Internacional de
Música• Tarragona, del 26 de

juny al 5 de juliol

10 cursos al Conservatori de Música de
la Diputació a Tarragona i 9 concerts a
l’Auditori Diputació de Tarragona formen
aquest ampli programa del Festival
organitzat per la Diputació de Tarragona.
http://www.dipta.cat/festivalmusicatarragona/ca

6ª Trobada d’igersTGN •
Tarragona, 20 de juny
La trobada dels aficionats a Instagram de
Tarragona es dividirà en dues parts. La
primera, que començarà a les 11h, es
desenvoluparà al Serrallo, i constarà d’un
instawalk pel barri, un dinar i finalitzarà
amb un tomb amb trenet turístic. A
les 18h començarà la segona part,
desenvolupada a la Casa Canals, a la
Part Alta de Tarragona. Es celebraran les
votacions del #concursigerstgn.
https://instagram.com/igerstgn
https://www.facebook.com/instagramersTGN

D.O. Musi-Cata 2015:
Cesk Freixas i El Rebost •
Montblanc, 4 de juliol
Compartir música i enoturisme, aquesta
és la proposta del Musi-Cata, que ens
oferirà un doble concert amb Cesk Freixas
i el grup cambrilenc El Rebost, amb una
degustació dels vins Josep Foraster i una
visita guiada al Celler Mas Foraster, on es
desenvolupen les activitats.
https://www.facebook.com/DOMusicata
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Reus Blues • Reus, del 2 al 12

de juliol

L’Associació per a la Música Creativa Actual
prepara aquest autodefinit Festival de
Blues i altres espècies picants, també
conegut com a Memorial Jordi Bonet Forés,
que celebra el seu 25 aniversari. Les
actuacions es duran a terme a diversos
espais de la ciutat. Hi haurà concerts
gratuïts i de pagament. Podrem escoltar
a Big Mama & Riki Sabatés Blues Band, Virgil
& The Accelerators, Sweet Marta & The Blues
Workers, Fu Manchu Jazz Servants o a Kyla
Brox Band i Fiona Boyes entre altres.
http://www.amca.info

Presentació llibre “Zona
sensible” de Carlos
Villarrubia • Tarragona, 19
de juny.

Al Cafè Metropol-Espai Cultural a les 20h.
http://bit.ly/fbevents_ZonaSensible

’Mossos d’Esquadra. Segona
República i Guerra Civil
(1931-1939)’ • Tarragona,
fins el 28 de juny

El Pati de la Diputació de Tarragona acull
aquesta exposició que recorda els Mossos
d’Esquadra durant la Segona República i
la Guerra Civil.
http://bit.ly/diptacat_expo_mossos31_39

Alejandro Ayxendri •
Tarragona, fins el 26 de juny.
elSuplement.com

“Ferrotips (1856-1880).
L’època de l’oest americà”
• Reus, del 18 de juny al 5 de
setembre.

Exposició a l’espai raval de Santa Anna del
Museu de Reus, que inclou 241 fotografies
originals realitzades als EUA durant la
segona meitat del segle XIX pel sistema
del ferrotip.
http://bit.ly/museudereuscat_ferrotips

Diada Castellera de Sant
Pere • Reus, 20 de juny.
La Plaça del Mercadal acollirà a partir de
les 18h les actuacions del Xiquets de Reus,
els Capgrossos de Mataró i els Castellers de
la Vila de Gràcia.
http://bit.ly/reuscat_diadacastellerasantpere2015

Festa de la Bicicleta •
Cambrils, 21 de juny.
Organitzada per la Penya Cilcloturista
Cambrils, és obligatori l’ús de casc tant per
petits com per a grans. La sortida serà a
l’Estació de Tren a les 10:30h.
http://bit.ly/cambrilscat_festabicicleta

Cursa Ciclista Nou Cambrils
• Cambrils, 28 de juny.
Serà el 5è Trofeu Ajuntament.. En homenatge
a Xavi Tondo, a les 9:30h es celebrarà la
prova puntuable per a la Copa Catalana
Júnior, i a les 12h la del Campionat
Catalunya Veterans.
http://bit.ly/cambrilscat_cursaciclista_noucambrils

Exposició del grafista tarragoní a l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona
http://bit.ly/diptacat_expo_AlejandroAyxendri
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https://www.youtube.com/watch?v=OIfRSN5bBPc

Fins ara només ha publicat dos EP’s, “Raise
your love” i “Morning”. El seu primer àlbum,
“Wishes”, sortirà a la llum aquest setembre.

Rhodes: “Close your eyes”
El britànic David Rhodes poc a poc es va fent un lloc en el panorama musical del Regne Unit i del Continent. Aquest estiu
el té ben ocupat, com a teloner de la gira europea de George
Ezra, que finalitzarà a Zurich el proper 22 de juny, i que l’ha
portat per Colònia, Manchester, Bristol. Nottingham, Hamburg, Munich, Berlin, Àmsterdam i París, i que l’ha de dur a
Estocolm i Oslo.
També actuarà a diversos festivals del Regne Unit, Països
Baixos i Bèlgica, com són Glastonbury, Pukkelpop i Lowlands.
Desprès d’un mes de descans, començarà la seva gira britànica de tardor per llençar el seu primer àlbum LP, “Wishes”.
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http://www.rhodesmusic.co.uk
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Brickània, 1r Festival de
LEGO© • Montblanc, 20 i 21

el 4 de juliol

Ubicat a l’antiga Esglèsia de Sant
Francesc, l’exposició comptarà amb
diorames fets amb peces de Lego. També hi
haurà botigues especialitzades, a més
de diverses demostracions de rèpliques
de robots, competicions de creativitat
amb peces de Lego i de robots, tallers
d’introducció a la programació de robots,
així com la projecció de la pel·lícula “Lego,
la pel·lícula” al Casal Montblanquí.

Adrián Espinós • Salou, fins
Exposició d’Adrian Espinós, guanyador
de la VIII edició del Premi Salou de Recerca
Pictòrica, al Centre Cultural de la Torre
Vella.
http://bit.ly/saloucat_expo_adrianespinos

Festa Major de Sant Joan •
Valls, del 18 a 25 de juny

elSuplement.com

num. 3

juny 2015

Divendres 19 l’àliga sortirà al balcó de
l’Ajuntament vallenc per convidar la
ciutadania a participar de la Festa
Major. Dissabte 20 hi haurà la trobada de
gegants a la tarda, i a les 23h el Concert
del Solsticidi comptarà amb la Companyia
Elèctrica Dharma, Oques Grasses, Esne
Beltza i Second Trast. Diumenge 21 pel
matí tindrà lloc la 26a Pujada a Miramar
en BTT, així com la 1a Marxa Popular fins
a Miramar en BTT. Per la tarda hi haurà la
1a Mostra de Balls de Vells, Dames i Vells, i
Malcasats de Catalunya. El dimarts 23, al
Concert del Solsticidi comptarà amb Javier
Gurruchaga i l’Orquestra Mondragón,
Aspencat, Zoo i el DJ Martín Plan B.
Dimecres 24, a les 13h, la Plaça del Blat
acollirà l’actuació castellera de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls i els Joves Xiquets
de Valls. A les 22:30h hi haurà concert
especial dels 20 anys de Ràdio Flaixbac amb
l’actuació de Els Pets, Gertrudis, Germà
Negre i Va parir tour 2015. El dijous 25 es
clouen les festes amb el Correfoc i l’Artístic
Castell de Focs Artificials.

de juny

http://bit.ly/montblancmedievalcat_brickania2015

Penedès-Garraf
Festes de Sant Pere •
Vilanova i la Geltrú, del 18 de
juny al 5 de juliol

Organitzada per la Confraria de Pescadors
de Vilanova i la Geltrú, comptarà amb
diverses activitats repartides per tot el
centre de la ciutat. Moltes d’aquestes es
duran a terme al Club Nàutic, dissabtes
i diumenges del mes de juny, com el
bateig de submarinisme, pesca lliure, la
tercera prova del Trofeu Restaurant 2015
de creuers el 20 de juny,... Diumenge 28
de juny es celebrarà la 36a travessia nedant
de la Platja de Vilanova i la Geltrú, així com
el 6è Premi de Gran Fons Costa Daurada-el
Garraf, de 7’5 km entre Cunit i Vilanova. El
28 a les 17h hi haurà la Processó Marinera.
http://www.vilanova.cat/doc/doc_14534206_1.pdf

http://bit.ly/issuu_programaFestaMajorSantJoan_Valls_2015
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Sitges Gay Pride 2015•
Sitges, del 18 al 22 de juny
Diverses activitats omplirant l’agenda
d’aquest event que el 2014 va congregar
més de 45.000 persones. L’acte central
serà diumenge 21 a partir de les 17h, quan
es celebrarà la desfilada al Passeig
Marítim. El Gay Village, just vora el mar,
serà l’escenari durant els cinc dies de
concerts, art, balls, desfilades de moda
i d’altres. El divendres 19 de juny es
celebrarà la Festa Vesteix-te de blanc per
recaptar diners a benefici de la Fundació
Ave Maria de Sitges.
http://www.gaysitgespride.com/

Aquatló Ciutat de Vilanova
i la Geltrú• Vilanova i la
Geltrú, 20 de juny
El Club Esportiu Trencant Límits, i la
Regidoria d’Esports organitzen el I Aquatló
Ciutat de Vilanova, que es disputarà sota
la tutela de la Federació Catalana de
Triatló.
http://aquatlociutatdevilanova.blogspot.com.es/

IV Trofeu Vila de Sitges” de
Patinatge Artístic• Sitges, 21
de juny

http://www.sitges.cat/jsp/agenda/detall.jsp?id=8019

Festa de la Poesia• Sitges,

num. 3

El Turismar 2015 canvia de format amb
dos sectors clarament diferenciats:
d’una banda, revetlla de Sant Joan,
espai destinat a l’alimentació i la Mostra
de Cava del Baix Penedès i, de l’altra,
com a novetat, la Nit de Bruixes, espai
que el formaran parades relacionades
amb la màgia, les bruixes, l’esoterisme,
l’artesania, etc. Hi haurà gran quantitat
d’activitats paral·leles.
http://bit.ly/elvendrellnet_turismar2015

Terres de l’Ebre

igerplantada 2015 •
Deltebre, 21 de juny

A l’entorn natural del Delta de l’Ebre es
celebrarà la tercera edició de la instameet
organitzada per el col·lectiu d’instagramers
de les Terres de l’Ebre i Turisme Deltebre.
Els participants hauran de deixar-se
enfangar els peus durant la plantada
d’arròs que es celebrarà. Les activitats
començaran a les 10h, i hi haurà paella
per dinar i excursió per la tarda.
http://igersebre.com
https://www.facebook.com/igersebre

Curt-Redó Film Festival•
Campredó, del 26 al 28 de juny

A aquesta 9a edició s’homenarà a set
poetes de reconeguda trajectòria literària.

És el certamen de documentals de les
Terres de l’Ebre. La oferta documental és
variada i inclou tota mena de reportatges
de durada i temàtica molt diversa.

http://bit.ly/sitgescat_festapoesia2015

http://bit.ly/tortosacat_curtredo2015

del 26 al 28 de juny

juny 2015

del 20 al 24 de juny

https://instagram.com/igersebre/

Es celebrarà al l Pavelló de Pins Vens.

elSuplement.com

Fira Turismar• Coma-ruga,
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http://bit.ly/youtubeMysticLoveGel

Les seves cares són conegudes per molts de
vosaltres, però treballen en un nou projecte
musical.

GEL: “Mystic Love”
4 noies ex-components del grup Macedònia, la Clàudia, la Berta, l´Èlia i l´Aida, van formar l’any 2012 un grup de pop dance
per donar continuïtat a la seva carrera musical. El grup va ser
batejat amb el nom de Gel.
Després de 6 anys d´actuacions a televisió, sessions fotogràfiques, gires promocionals i fer concerts per les principals poblacions de Catalunya, les Gel volen seguir endavant dins el món
de la música, amb la mateixa passió, emoció i persistència que
el primer moment.
Aquest passat mes de març les Gel han tret nou videoclip i single per al seu tema en anglès “Mystic Love”.

elSuplement.com
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https://www.facebook.com/GELgrup
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Catalunya

SÓNAR• Barcelona, del 18 al
20 de juny

El
Festival
de
Música
més
internacionalment conegut de Barcelona
ja torna a ser aquí. L’autodenominat
Festival Internacional de Música Avançada
es desenvoluparà en dues àrees de Fira
de Barcelona: Sónar de Dia, amb concerts,
showcases i l’event firal Sónar+D tindran
lloc a Fira Montjuïc, mentre els noms
més rellevants del panorama musical
internacional soraran al Sónar de Nit, a Fira
Gran Via de l’Hospitalet.
http://sonar.es/ca

Sónar+D 2015• Barcelona,
del 18 al 20 de juny

Paralelament al Festival Sónar, al Recinte
Firal de Montuïc es celebrarà el Congrés
internacional sobre la transformació
digital de les indústries creatives, per
tal de potenciar el talent, l’intercanvi de
coneixement i les oportunitats de negoci
en els ambits de les indústries cultural,
musical i d’altres relacionades amb el
macro-event musical.
http://sonarplusd.com/ca/

DOCfield►15• Barcelona,

Mostra “Machines” de
Jordi Abelló• Cerdanyola
del Vallès, del 12 de juny al 31
d’agost

Jordi Abelló ha fusionat en aquesta nova
sèrie artística elements mecànics i retrats.
La idea subjacent de l’exposició és que
les màquines prenen el control i amenacen
la vida humana.
https://www.facebook.com/events/969764536388126/

País Valencià

Agrupats Festival •
Ontinyent, 26 de juny

Organitzat per l’Agrupació Musical
Ontinyent, la tercera edició del Agrupats
Festival tindrà lloc al pàrquing de la Sala
Gomis, a partir de les 23h, i serà d’accès
gratuït. En el festival faran presentació
del seu nou disc la banda de fusió reggaeska Kaoba i la formació musical de sons
balcànics La Trocamba Matanusca. Com
a grup convidat hi actuarà The Dance
Crashers.
https://www.facebook.com/events/434945716677118/
http://www.kaobagrup.com
http://latrocambamatanusca.blogspot.com.es

del 19 de maig al 23 de juliol

http://bit.ly/docfdbarcelonaorg
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La tercera edició del Festival de Fotografia
Documental de Barcelona compta amb
40 exposicions, on participen més de
100 fotògrafs, i que dibuixen 7 rutes
per la ciutat comptal. Diverses activitats
paral·leles completen el programa
d’aquest esdeveniment.

10

#iTGN

Pinzells, olis, llenços, esbossos, ... Descobrim el pintor reusenc
en el seu medi creatiu, a través de l’entrevista que li fan des del
canal on-line #iTGN.
entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=pLzKlNAbWFs

Jordi Abelló Vilella

elSuplement.com
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Kika Lorace li diu
“Adiós Botella”

La drag queen Kika Lorace li dedica una
festiva cançó a la transformació que està
visquent aquests dies la ciutat de Madrid,
a causa del canvi de govern municipal,
que deixa Ana Botella, fins ara alcaldesa
pel PP, per prendre-hi posessió Manuela
Carmena, d’Ahora Madrid. La Plaza Mayor,
la Puerta de Alcalá, la Cibeles i el barri
de Chueca són els quatre indrets on s’ha
enregistrat el videoclip.
Kika Lorace

Andorra, el país
número 100 on
actuarà Elton John
Segons la RTVA, el proper 18 de juliol el
cantant britànic actuarà al Poliesportiu
d’Andorra, durant la seva gira europea,
que finalitzarà el dia 20 de juliol a Madrid,
per començar a l’agost la seva gira
americana. En propers dies es donarà a
conèixer el preu de les entrades i la forma
d’adquisició. El desig d’Elton John d’arribar
a cent estats diferents on ha tocat el
portarà a escena al Principat.
http://bit.ly/elsuplementcom_eltonjohnAND

https://www.youtube.com/watch?v=aGDZr7NXs0Y
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https://www.youtube.com/watch?v=-gj4_qp4a28

Els irlandesos han enregistrat un videoclip
del seu tema inclós al seu segon àlbum
d’estudi, “Coming up for air”, en suport a
la Fundació de Jockeys amb discapacitat
permanent (PDJF).

Kodaline: “Ready”
El videoclip és ben fresc, d’aquest mes de juny, encara que
l’àlbum “Coming up for air” va sortir al mercat ja el passat mes
de febrer. El tema “Ready” ha representat ser el tercer single
extret de l’àlbum, del que ja se’n van extreure dos singles per
als temes “Honest” i “The One”.
La banda rockera irlandesa va formar-se l’any 2005 amb el
nom de 21 Demands, i no va ser fins el 2011 que va prendre
el nom actual. Actualmente està formada per Steve Garrigan,
Vinny May, Jason Boland i Mark Prendergast.

elSuplement.com
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http://www.kodaline.com/
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#TotEurovisió
Els zero punts del
2015

Dos van ser els països que van ser
“agraciats” amb els zero punts de la Final
del Festival d’Eurovisió que es va celebrar
aquest mes de maig passat a Viena. Els
dos països “agraciats” van ser justament
els dos de parla germànica que van
participar a la final: el país amfitrió,
Àustria, i Alemanya.
Els The Makemakes van interpretar la
balada rock “I am yours”. La banda
austríaca va ser fundada el 2012, i el seu
nom prové del planeta nan Makemake,
que al seu torn deu el seu nom a la deïtat
Makemake, de la tradició religiosa de l’illa
de Pasqua.
Ann Sophie va ser la representant per
Alemanya, amb la interpretació del tema
R&B “Black smoke”.

Els pitjors vestits
d’Eurovisió 2015

Des del 1997, la web d’eurofans House
of Eurovision otorga el premi Barbara Dex
a l’artista que ha lluït la vestimenta més
estrafolària del Festival d’Eurovisió.
El no tan preciat guardó ha sigut guanyat
en la 60a edició del Festival per Trijntje
Oosterhuis, la representant dels Països
Baixos. A distància han quedat, en segon
i tercer lloc, la representant de Sèrbia
Bojana Stamenov i els representants
britànics , el duo Electro Velvet.
Trijntje Oosterhuis

https://www.youtube.com/watch?v=O_fs4SPGyF0

Bojana Stamenov

The Makemakes

https://www.youtube.com/watch?v=gXGo70i94S8

Electro Velvet
http://bit.ly/elsuplementcom_ATaEUR2015

Ann Sophie
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https://www.youtube.com/watch?v=Ethyx4A5ajM

https://www.youtube.com/watch?v=DGMJOchTRPc
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#TotMúsica

(SLO vers.) https://www.youtube.com/watch?v=S2B12G_JTe0
(UK vers.) https://www.youtube.com/watch?v=B0sRYiEeT0o

Si l’any passat va treure el videoclip de
“Zvezdni prah” (“Pols estel·lar”), aquest any
ha enregistrat la versió anglesa.

Neisha: “Zvezdni prah”/
”Stardust”
L’eslovena ha transformat la seva música des del seu primer
disc “Neisha”, on regnava amb la seva veu i el seu piano amb
una base jazzística, a una música més enèrgica i electrònica del
seu darrer disc, “Za vesoljke in kavboje”.
Neisha sempre va saltant de l’eslovè a l’anglès en els seus temes.
Ara està publicant nous temes en anglès en els que hi participen en la composició i en són responsables de la producció
Christophe Calpini i Lad Agabekov.
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http://www.neisha.org

15

▲
FI

elSuplement.com

num. 3

juny 2015

16

