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El segon Vibra Festival engegarà el
cap de setmana amb Zoo i Oques
Grasses amb entrades exhaurides
El programa inclou grans noms com Stay Homas, Iseo & Dodosound, Els Amics
de les Arts, Ciudad Jara, Smoking Souls, Ladilla Rusa o Lágrimas de Sangre i
artistes internacionals com Ana Tijoux

Zoo donarà el tret de sortida al Vibra Festival divendres | Promocional

La segona edició del Vibra Festival engegarà a Manresa aquest cap de setmana amb tot venut
per a Zoo i Oques Grasses. L'edició d'enguany del festival, nascut en pandèmia l'estiu passat,
creix quantitativament i qualitativa i es desenvoluparà al Palau Firal de Manresa fins el 17 de
juliol amb deu nits i fins a dinou propostes de música en directe respectant totes les
mesures de seguretat
El Vibra Festival compta amb un aforament de 950 persones, àrea de restauració i un programa
que combina grans noms com Stay Homas, Zoo, Iseo & Dodosound, Els Amics de les Arts,
Ciudad Jara, Oques Grasses, Smoking Souls, Ladilla Rusa o Lágrimas de Sangre i artistes
internacionals com Ana Tijoux amb les propostes emergents de Maluks, Senyor Oca o Lasta
Sanco entre altres.
Aquest cap de setmana s'inaugurarà el festival amb doblet de qualitat i tot el paper venut per a les
dues nits: divendres els valencians Zoo hi presenten el disc Llepolies, amb la madrilenya
Maria Türme escalfant l'ambient, i dissabte serà el torn de les valencianes Maluks, que obriran per
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als osonencs Oques Grasses, que presenten A tope amb la vida.
En aquesta segona edició, els grans noms se succeiran fins al 17 de juliol, darrera cita del festival,
amb Lágrimas de Sangre, i es comptarà amb Ciudad Jara per la revetlla de Sant Joan, Stay
Homas el 26 de juny, els bascos Iseo & Dodosound el 2 de juliol, els pegolins Smoking Souls el 3
de juliol, Els Amics de les Arts i la xilena Ana Tijoux el 9 i 10 de juliol respectivament i els reis del
trash electrònic Ladilla Rusa el dia 16.
La programació del festival incorpora també talent emergent i de Km0 amb la intenció de continuar
acompanyant el creixement dels artistes locals, com és el cas de la proposta manresana La
Prima Vera obrint per Ciudad Jara, Lasta Sanco de Cervera amb Stay Homas, els osonencs
Ekko amb Smoking Souls, Xicu des de Terrassa obrint per Els Amics de les Arts, El Kiwi & Flor
Inza des del Bergada amb Ana Tijoux i Los Valientes amb Ladilla Russa.
Una primera edició filla de la pandèmia
El Vibra Festival va néixer de la mà de la Casa de la Música de Manresa l'estiu de 2020 amb la
voluntat d'aportar un granet de sorra a la recuperació del sector de la música en directe en
plena pandèmia i de pal·liar els efectes de les cancel·lacions massives del passat estiu, oferint
una programació de sis concerts amb nou artistes combinant grans noms del moment com Manel,
Miki Nuñez, Els Pets, Dr Prats o Sopa de Cabra amb artistes emergents i talents locals
com Sara Roy, Arlet o Seikos entre altres.
Més de 3.500 persones van gaudir d'una primera edició del festival organitzada contra-rellotge,
mantenint les estrictes mesures de seguretat i amb la complicitat de l'Ajuntament de Manresa.
Aquest estiu el Vibra Festival torna a la palestra i ho fa amb una segona edició que creix
quantitativament i qualitativa, amb un aforament de 950 persones i un cartell de luxe que torna a
oferir projectes de primera línia i incorpora, gràcies als programes de Suport a la Creació de la
Casa de la Música de Manresa, fins a sis artistes de Km0 a l'escenari del Palau Firal de la capital
del Bages.
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