
 
 

KEPA JUNKERA & AMICS DE FOK 
L’acordionista basc presenta el disc FOK dedicat als Països 

Catalans en el marc dels festivals BarnaSants i Tradicionàrius 
 

El concert tindrà lloc el dijous 8 de febrer a les 21.00 h a la sala gran de 
L’Auditori de Barcelona i comptarà amb molts artistes convidats 

 

 
 
EL CONCERT FOK 
Els Festivals BarnaSants i Tradicionàrius acullen la presentació de l’últim disc de Kepa 
Junkera, Fok (Satèlite K, 2017). Un projecte apassionant en el qual Junkera comptarà 
amb els Amics de Fok: Manu Sabaté, Iu Boixader, Cisco Cardona, Arnau Obiols, 
Ballaveu i Txek. En aquest directe, el músic basc convida a molts dels músics que van 
participar a l’enregistrament del disc, us avancem que alguns dels artistes que 
participaran seran:  Gemma Humet, Marina Rossell, Josep Maria Ribelles, Amadeu 
Rosell, Miquela Lladó, Guillem Ballaz i la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, que 
forma part del programa de promoció de la música de cobla de l’ICUB.  
 
El concert, organitzat per els Festivals BarnaSants i Tradicionàrius i L’Auditori de Barcelona, rep el suport 
de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionis i Acció Culturals i d’Escenapart.  
 



EL DISC FOK 
En aquest treball es podran escoltar temes de la cultura dels països catalans que a 
l’artista sempre li han semblat únics i emocionants. En molts d’ells hi ha trobat 
proximitat amb cançons de la cultura basca, així com també de tantes altres de la 
Península que també admira. Amb Fok ha tingut la llibertat creativa per poder aportar 
algunes mescles que escoltava i afegia mentre el disc s’anava cuinant. Ha deixat molt 
d’espai a la improvisació i l’estil que sorgia en cada cançó i en cada instant. El doble CD 
es compon de més de 50 temes de Catalunya, el País Valencià, l’Alguer i les Illes 
Balears, i ha comptat amb la participació d’uns 218 músics més els tècnics, estudis, 
fotògrafs, càmeres i persones que han ajudat a encendre el Fok.  
 

 
Kepa Junkera: trikis, pandereta 
 
Amics de FOK, banda de suport musical 
Manu Sabaté: gralla, tenora, clarinet baix 
Iu Boixader: contrabaix, baix 
Cisco Cardona: guitarra 
Arnau Obiols: bateria 
Ballaveu, Patri Garcia i Xavier Rota, veu, percussió i ball 
Txek, Nando Taló i Siscu Aguilera, txalaparta 

 
 
 
Venda d’entrades anticipades: www.auditori.cat  
 

Premsa  
Andrea Moliner – 680304248 – comunicacio@tradicionarius.cat  
www.tradicionarius.cat  
 
www.barnasants.com  
www.auditori.cat  
www.escenapart.com 

  
Segueix-nos a les xarxes socials 
@tradicionarius #tradicionàrius 
 
 

Organitza 

         
 
Amb el suport de  
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