
 

 

  

RODA DE PREMSA 

Dijous 8 de gener de 2015 a les 12 h 

Presentació de la 28a edició del 

Festival Folk Internacional Tradicionàrius 
  
 

 
#tradicionarius2015 

Torna una nova edició del Tradicionàrius, la vint-i-vuitena, que engegarà 
màquines des del divendres 9 de gener fins divendres 27 de març de 2015. 
Seran tres mesos d’intensa activitat amb una cinquantena d’actes i concerts 
i amb la participació de més de seixanta grups i artistes vinguts d’arreu dels 
Països catalans però també de països veïns. 
 
Un festival de música folk de referència al país, a tots els territoris de parla i 
cultura catalana i de música d’arreu. 

 

Jordi Fàbregas i Quim Soler, en representació de la direcció del Festival, desvetllaran els actes i 
propostes programades per aquest Tradicionàrius 2015 que acull novetats com les Nits de Ball Folk; o les 
noves col·laboració com la del cicle Hamaques o el cicle Born de Cançons entre d’altres;  que continua  
apostant per la producció pròpia d’espectacles de creació, concerts únics i irrepetibles, i que dóna 
visibilitat al treball dels músics i grups de fora de Catalunya perquè presentin els seus treballs i la seva 
música en un entorn tant emblemàtic de la música folk com és el C.A.T. 
  
D’aquesta edició, volem destacar dues grans produccions pròpies del Festival Tradicionàrius: 

- L’espectacle Ovidi Popular, 20 anys, el 20 de febrer al C.A.T., un homenatge amb les veus més 
emblemàtiques del folk dels Països Catalans. 

- El concert Folk Laietà - L’Harmònica Brava 35 anys del disc Lo poder del cant, que serà a 
L’Auditori de Barcelona el 5 de març, una revisitació de l’obra amb una formació orquestral 
creada per a l’ocasió. 

  

 
En primícia i per la roda de premsa, Jaume Arnella farà un petit tast de la 
presentació del seu últim disc Les sabates d’en Jaume, que tindrà lloc el 
proper divendres 20 de març en el marc del Festival Tradicionàrius. 

  

Abans de començar la roda ens farem una foto de família amb tothom qui fa possible aquest festival 

Agrairem que confirmeu assistència 
 


