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Com viure el Primavera Sound 2016
sense gastar ni un euro?
El festival està format per 349 espectacles, dels quals 104 son de franc, la xifra
més alta de les setze edicions | Entre els grups que es poden veure de franc hi
trobem Suede, Goat, Cass McCombs, Robert Forster, Mudhoney o els catalans
Power Burkas

Una imatge del darrer Primavera Sound | Cristóbal Castro

El Primavera Sound (http://www.primaverasound.es) no para de créixer, com també ho fan les
activitats paral·leles i gratuïtes que hi ha al voltant dels concerts al Parc del Fòrum entre dijous i
dissabte. Enguany, dels 349 concerts, 104 seran de franc, una xifra rècord en la història del
festival. Entre ells, noms com Suede, Goat, Cass McCombs, Robert Forster, Mudhoney, Black
Lips i també grups catalans com Power Burkas o Esperit!.
Jornada d'oberturahttp://www.primaverasound.es/primaveraCiutatApertura?lang=ca
(
)
Parc del Fòrum
Dimecres 1 de juny
Aquest dimecres, el Parc del Fòrum acull la jornada gratuïta d'obertura del festival, una manera
d'escalfar motors per tres dies d'adrenalina pura. El gran reclam és l'actuació de Suede, però
també es podrà gaudir del Grupo de Expertos Solynieve, Goat, El Último Vecino i Doble Pletina.
Primavera al Raval http://www.primaverasound.es/primaveraCiutatRaval
(
)
CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
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El Primavera al Raval és la proposta que ofereix el Primavera Sound per a aquells qui també
vulguin gaudir de la música del festival, però sense la possibilitat econòmica d'assistir al Parc del
Fòrum. El CCCB esdevé, així, un dels tentacles del Primavera Sound en la seva materialització al
centre neuràlgic de la ciutat, un punt central amb tres escenaris (plaça Joan Coromines, Sala
Teatre i Pati de les dones) on hi passaran prop de 70 artistes i grups.
Primavera al Raval. Divendres 3 juny
Baywaves, Cala Vento, Julien Baker, C+C=Maxigross, Big Summer, Shinkiro, Cass McCombs i
Andy Shauf
Primavera al Raval. Dissabte 4 de juny
My expansive awareness, Die Katapult, A.R. Kane, Robert Fostes, Insivible Harvey, Pumuky,
Alex G i Old King Cole Younger
Primavera al Raval. Diumenge 5 de juny
Power Burkas, Mudhoney, Black Lips, Bradford Cox, Downtown boys, Twin Drama, Jamaikids,
Redthread, Ran Ran Ran, Pacosan, Esperit!, The Handclappers i Bearoid.
Primavera On-Screen http://www.primaverasound.es/primaveraCiutatOnScreen
(
)
On-Screen aborda la unió entre música i audiovisual des d'un punt de vista professional en el
marc de PrimaveraPro, i també proparà al públic general activitats que posen de relleu l'idil·li
entre els dos camps com a part de les propostes gratuïtes de Primavera al Raval. Entre elles,
destaquen un cara a cara al voltant de la figura del cineasta de culte John Carpenter entre Jaume
Balagueró (cineasta), Nacho Cerdà (Phenomena) i Ángel Sala (director del Festival de Cinema de
Sitges), així com una sessió lúdica protagonitzada per tàndems creatius formats per realitzadors i
artistes musicals nacionals, que comptarà amb la participació de J.A. Bayona, Lyona, Kike Maïllo,
Luis Cerveró, Sergi Pérez i Roger Guàrdia.
A més es presentarà l'obra de videoart "Wonders" de Carles Congost (premiada pel festival
Loop), i com a complement ineludible de la mà d'In-Edit es projectaran documentals sobre
Radiohead ("Meeting people is easy"), LCD Soundsystem ("Shut up and play the hits") i Psychic
TV ("The ballad of Genesis and Lady Jaye"), tots ells artistes que passaran pel festival barceloní.
Divendres 3 de juny
- LOOP presenta: Wonders. Ponents: Carles Congost (artista audiovisual), Eloy FernándezPorta (escriptor, professor i performer)
Dissabte 4 de juny
- Les dues vides de John Carpenter: músic i cineasta. Ponents: Jaume Balagueró (cineasta),
Ángel Sala (director de festival y programador de cine), Nacho Cerdà (Phenomena)
- Tàndems creatius: relacions entre cineastes i grups espanyols. Ponents: J. A. Bayona (director
de cinema i realitzador), Lyona (directora de cinema i realitzadora), Sergi Pérez (director de
cinema i realitzador), Kike Maïllo (director de cinema i realitzador), Roger Guàrdia (realitzador) i
Luis Cerveró (realitzador i director de l'editorial Terranova).
- Documental Musical: Meeting people is easy (1998)
Diumenge 5 de juny
- Documental Musical: The ballad of Genesis and Lady Jaye (2011)
- Projecció de The best of VICE (reel)
- Documental Musical: Shut up and play the hits (2011)
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