Concerts

Jardins de brutes
basses, de Leonmanso
i Folk Souvenir,
de Joana Gomila
22/04/2017, a les 19h

A

rriben a DO Illes Balears dos concerts amb les veus més originals de les Balears: Joana Gomila i
Leonmanso.
A les 19h, començarem amb Leonmanso. Des de Menorca, arriba un nou déu amb barca, sant de
l’harmònica, apòstol de la PlayStation. Et convidem a obrir la tanca del seu segon disc, Jardins
de brutes basses (Velomar Records, 2014), i deixar-te perdre pel laberint d’animals i familiars, trens de
dibuixos, festes a casa, personatges perduts pels carrers de Ciutadella, hotels, absenta, caramels i flors!
A les 19:30h, serà el torn de Joana Gomila amb el seu disc Folk Souvenir, on la cantant mallorquina
proposa una reformulació del cançoner popular mallorquí amb una actitud fresca i el gambaner parat,
disposta a jugar amb el que sigui que es trobi, cercant en l’ànima d’aquestes melodies una font d’inspiració
per fer volar la creativitat col·lectiva de la banda, formada per Arnau Obiols, Santi Careta, Àlex Reviriego i
Laia Vallès, quatre ànimes germanes cadascuna amb la seva trajectòria.

F
Fitxa
Concert Jardins de brutes basses:
Veu i guitarra: Llure Marquès
(Leonmanso)
Concert Folk Souvenir:
Veu: Joana Gomila
Guitarra: Santi Careta
Contrabaix: Àlex Reviriego
Teclats: Laia Vallès
Bateria: Arnau Obiols

Temporada
2016
2017
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Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que
passa a la Beckett!
facebook.com/SalaBeckett
instagram.com/salabeckett
@salabeckett
Comenta la setmana de la creació contemporània balear
amb #DOIllesBalears

DO Illes Balears

Leonmanso

Setmana de la creació contemporània balear
La Sala Beckett acull la primera edició de DO Illes Balears.
Setmana de la creació contemporània balear. La proposta neix
de l’aliança entre l’Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears
(ILLENC) i la Sala Beckett, i compta amb la col·laboració de la Direcció
General de Cultura del Govern de les Illes Balears, amb l’objectiu
d’afavorir l’exhibició a Barcelona d’espectacles creats per artistes
illencs.
Del 18 al 22 d’abril, Barcelona podrà assaborir el bon moment
dramatúrgic de les Balears amb tres lectures dramatitzades de Sergio
Baos, Aina de Cos i Toni-Lluís Reyes. També se celebrarà una
taula rodona sobre la situació de l’autoria balear, i durant dos dies es
podrà veure l’espectacle Dels llargs camins de Jaume Miró. Completen
la programació la presentació del nou disc de Joan Miquel Oliver i
els concerts de Leonmanso i Joana Gomila. De dimarts a dissabte,
es podrà sentir el batec d’algunes de les veus creatives més interessants
de les Illes Balears. A més a més, es comptarà amb la degustació de
productes balears cortesia de Forn del Sant Cristo, Gin Xoriguer,
Pep Lemon i Dos Perellons.

Leonmanso és el diamant en brut de Menorca.
És el músic que convidaries a la teva festa
d’aniversari, a l’hora de fer el dinar o al
moment d’anar a dormir perquè et composés
una cançó per a l’ocasió. Leonmanso canta a
tot i per a tothom. Per açò, a vegades sembla
que el món sigui com les seves cançons i no al
revés. Ja s’intuïa en el seu debut, Rinosaure
(Blau-Discmedi, 2010), i es confirma ara amb
el nou disc Jardins de brutes basses. Dins la
seva música tot s’hi val amb l’única condició de
ser fidel a un mateix, sense tapalls ni cortines
de fum.

Joana Gomila

Amb la col·laboració de:

C

Propers cursos
de l’Obrador

Dramatúrgia, iniciació:
Les històries de la nostra gent gran.
Amb Carlos Be
Del 27/04/2017 al 25/05/2017
Dramatúrgia, avançats:
L’encàrrec: escriure un text teatral de nova creació
Amb Ricard Gázquez
Del 21/04/2017 al 23/06/2017
La màgica metamorfosi dels materials
Amb Rebekka Kricheldorf
Del 08/05/2017 al 10/05/2017
Altres disciplines
Com es crea una sèrie?
Amb Carles Mallol
Del 26/04/2017 al 28/06/2017

De vegades passa: des de racons allunyats,
amb trajectes dispersos, persones diferents
arriben a una idèntica conclusió, es dirigeixen
a un mateix punt sense saber res dels altres.
Amb Folk Souvenir és un poc això. Sembla
com si hagués estat un disc esperant per
ser, fill del zeitgeist i de Joana Gomila, una
cantant nascuda per capgirar els cànons i
reviure’ns l’interès per les essències musicals
mallorquines.

E

Argentinamiento
de J. D. Wallovits
Del 27/04/2017 al 14/05/2017
Ciutat de vidre
Basada en el còmic de Paul Auster,
David Mazzucchelli i Paul Karasik
Cia. Obskené
De l’11/05/2017 al 21/05/2017

Com dissenyar un espai escènic
Amb Sebastià Brosa
Del 08/05/2017 al 19/05/2017

Amb el suport de:
Amb la patrocini de:
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Propers
espectacles

Amb la col·laboració de:

