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Us recomanem

Servei de bar
Des d’una hora abans i fins una hora després del concert

Diumenge 3 d’abril. 12 h
Sala de Cambra

Vaivé 
amb Brodas Bros
Pep Moliner, director musical
Iban Beltran, director escènic
Lluc Fruitós, direcció coreogràfica

Adrià Bauzó, tenora, saxo tenor, tarota, percussió
Cati Plana, veu, acordió diatònic, percussió
Montserrat Soques, veu, flabiol i tamborí/tabal, percus-
sió
Pau Puig, veu, dolçaina, cornamusa, tarota, saxo baríton, 
percussió
Pere Olivé, veu, percussió
Pep Moliner, veu, fiscorn, trombó, tuba, percussió

Companyia Brodas Bros
Berta Pons, ballarina
Clara Pons, ballarina
Pol Fruitós, ballarí
Marc Carizo, ballarí

Col·laboradors: Sebastià Brosa, escenografia, Raquel 
Bonillo, vestuari, Andrés Corchero, coreografia músics i 
el TNC, préstec attrezzo.

Durada aproximada: 50 minuts sense pausa

En coproducció amb:

10 d’abril, 19 h  
Sala Montsalvatge
CICLE IBERCAMERA

Forma Antiqva
Carlos Mena

17 d’abril. 19 h 
Sala de Cambra
CICLE IBERCAMERA

“La truita” 
de Schubert

El concert Vaivé amb Brodas Bros està interpretat per cinc 
músics polifacètics. Amb la música i les interpretacions 
dels instrumentistes viatjarem a través del temps, l’espai i 
les tradicions, i formarem part de l’anar i venir sonor que 
ens proposa aquest concert. Les versions que ofereix Vaivé 
amb Brodas Bros ens transportaran des de la música del 
Barroc fins a les músiques urbanes més actuals, passant 
per interpretacions tan personals com els solos de bebop en 
una cançó tradicional aranesa. Ara bé, sense deixar mai de 
banda les sonoritats més tradicionals.

Vaivé amb Brodas Bros és un concert dirigit a tots els pú-
blics, a tothom que tingui ganes de passar una bona expe-
riència plena de noves idees sonores, visuals i conceptuals. 

Podrem sentir, veure i escoltar la tuba, el trombó, l’acordió 
diatònic, el glockenspiel, el saxo, la veu, el flabiol i el tam-
bor, la tenora, la dolçaina, el timbal fondo, els panderos, les 
panderetes, el caixó, el timbal de gralles, els plats, el trian-
gle, etc. Tot un conjunt d’instruments de procedències ben 
diverses i amb una forta arrel tradicional catalana que ens 
faran viure i gaudir músiques de diferents àmbits culturals 
i temporals, atrapant-nos a tots i a cadascun de nosaltres 
estirant records i sentiments, des d’algun racó de la nostra 
memòria auditiva i sensorial.

L’escenari del concert Vaivé amb Brodas Bros és part impor-
tant i nexe d’unió de tots els integrants al concert, ja que a 
l’escenari no només hi podreu veure els diversos músics i 
ballarins que fan possible el concert, sinó que part del públic 
en serà partícip. En aquest aspecte, doncs, la distància 
habitual que sovint es crea entre el públic i els artistes queda 
completament anul·lada, perquè públic i artistes conviuen 
en un mateix espai. D’aquesta manera tothom viu el concert 
des d’una perspectiva molt diferent i en un context prou 
diferent de l’habitual.



Venda anticipada d’entrades:
www.auditorigirona.org
www.girona.cat\entrades

Taquilles: 
Auditori de Girona 
i Teatre Municipal

www.auditorigirona.org
Tel: 872 08 07 09
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