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COLORS DE MÚSICA #40ANYSFENTPARRÒQUIA

Un dels referents musicals nascut a Escaldes-Engor-

dany és el Festival de Colors de Música, que enguany 

arriba a la 34ª edició. Colors de Música, un dels festivals 

més prestigiosos del Principat d'Andorra, és una inici-

ativa pròpia del Comú d'Escaldes-Engordany. Al llarg 

dels anys ha passat per diferents etapes amb uns cri-

teris artístics que sempre han premiat la diversitat de 

l'oferta per ser fidels a un públic divers, un públic que 

aprecia la bona música. Aquest any, amb motiu del 40è 

aniversari de la parròquia, hem ampliat la programació 

amb concerts de gran format d’artistes reconeguts com 

Ara Malikian, Sergio Dalma o Jane Birkin, que actuarà 

a Escaldes-Engordany acompanyada per una orquestra 

simfònica reten homenatge a Serge Gainsbourg, sense 

deixar de banda un clàssic del Fesitval com és la Nit de 

gospel. 

El Festival Colors de Música aposta per afavorir l'accés a 

la música a través de l'organització de concerts a l'aire 

lliure i gratuïts que omplen la plaça Coprínceps durant 

tot l’estiu. La Setmana de jazz al carrer donarà el tret de 

sortida a partir del 9 de juliol als concerts de la plaça. 

Agafarà el relleu el cicle Músiques del món durant tot el 

mes d’agost de dilluns a dijous amb els ritmes més diversos 

de formacions nacionals i internacionals i amb els Dimecres 

del públic, amb els grups més sol·licitats pels assistents als 

concerts d’estiu d’aquests darrers anys. Un any més, la plaça 

Coprínceps tornarà a ser l’escenari de les cinc Nits del món, 

unes vetallades de música i gastronomia que ens traslladen 

a diferents indrets del món. 

El programa també inclou col·laboracions amb el Festival In-

ternacional d’Orgue del Principat d’Andorra, coincidint amb 

els 30 anys de l’orgue de la parròquia d’Escaldes-Engordany, 

o amb el Festival Andorra Sax Fest. 

Els hi proposem una programació rica en propostes amb 

l’objectiu de fomentar la participació cultural per celebrar 

els 40 anys de creació de la parròquia d’Escaldes-Engordany. 

Trini Marín González
Cònsol major
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JAZZ AL CARRER #40ANYSFENTPARRÒQUIA

JAZZ AL 
CARRER

Aquest estiu arriba novament un dels clàssics 
a Escaldes-Engordany, la Setmana de Jazz al 
carrer que s’emmarca en el 34è Festival Co-
lors de Música 2018.

Del 9 al 14 de juliol 
Plaça Coprínceps a les 19.30h
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JAZZ AL CARRER #40ANYSFENTPARRÒQUIA

RONALD BAKER QUARTET

Un dels grans trompetistes de les darreres gene-
racions del jazz nord-americà. Fidel a la tradició, 
canta i bufa amb una exquisida sensibilitat.

Ronald Baker, trompeta i veu / Gerard Nieto, pia-
no / Ignasi Gonzalez, contrabaix / Xavi Hinojosa, 
bateria.

9/7/2018

Pl. Coprínceps

RONALD BAKER QUARTET

19.30h
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JAZZ AL CARRER #40ANYSFENTPARRÒQUIA

10/7/2018

Pl. Coprínceps

THE DRY RIVER STOMPERS
SWING BAND

El seu repertori basat en els estàndards del millor 
swing i jazz americà ens farà viatjar al NYC dels 
anys 40. Let’s Swing, let’s dance!

Àngels Vilaró, veu / Juan Carlos Meléndez, guitarra   
/ Antonio Meléndez, trompeta / Joan Casas, saxo 
/ Álvaro Taborda, contrabaix / Iñaki Rodríguez, ba-
teria.THE DRY RIVER STOMPERS SWING BAND

19.30h
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JAZZ AL CARRER #40ANYSFENTPARRÒQUIA

11/7/2018

Pl. Coprínceps

MARC FERRER TRIO 

Després de l’excel·lent acollida del seu anterior 
disc, “3 coffees”, Marc Ferrer torna a la càrrega 
amb “Another way”, un nou treball on reconcilia 
els orígens del piano jazz amb les derivades més 
properes a les sonoritats primigènies dels ritmes 
afroamericans. 

Marc Ferrer, piano / Pep Rius, contrabaix / Olivier 
Rocque, bateria.MARC FERRER TRIO 

19.30h
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JAZZ AL CARRER #40ANYSFENTPARRÒQUIA

12/7/2018

Pl. Coprínceps

AMÓS LORA & 
IVAN “MELON” LEWIS 

SOLO2, un concert únic on dos músics excepci-
onals sumen el seu talent per oferir un repertori 
de cançons del món, on fusionen jazz i flamenc 
evocant temes de Manuel de Falla o sabors de 
Cuba. 

Amós Lora, guitarra / Ivan “Melon” Lewis, piano.AMÓS LORA & IVAN “MELON” LEWIS

19.30h
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JAZZ AL CARRER #40ANYSFENTPARRÒQUIA

13/7/2018

Pl. Coprínceps

MARINA TUSET QUARTET

Al capdavant d’una original banda emergent 
escoltarem la veu personal, potent i subtil alho-
ra, d’aquesta jove revelació del jazz català. Una 
de les incorporacions més refrescants i originals 
dins de l’escena musical. 

Marina Tuset, veu / David Sam, piano / Juan Pas-
tor, contrabaix / Robert Oriol, bateria.

MARINA TUSET QUARTET

19.30h
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JAZZ AL CARRER #40ANYSFENTPARRÒQUIA

14/7/2018

Pl. Coprínceps

MEN IN SWING JAZZ BAND

Una posada en escena impecable. Un espec-
tacle que viatja de l’època daurada del swing al 
jazz més lliure i la improvisació dels estils més 
moderns.

Marc Riera, veu i guitarra / Gerard Cuní, contrabaix 
/ Martí Mitjavila, saxo / Jaume Grau, trompeta / 
Joan Molina, bateria / Oriol Codina, clarinet / Gil 
Casals, trombó. MEN IN SWING JAZZ BAND

19.30h
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

MÚSIQUES 
DEL MÓN

Durant tot el mes d’agost la música és la pro-
tagonista al carrer. 
I per celebrar els 40 anys de la parròquia, us 
oferim els Dimecres del Públic amb els grups 
més sol·licitats pels assistents als concerts 
d’estiu d’aquests darrers anys .
Apropa’t a la plaça Coprínceps i refresca les 
tardes d’estiu amb el millor ambient.

De l’1 al 29 d’agost
Plaça Coprínceps a les 19.30h
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

1/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

ENMA LEWIS & 
THE BCN FIREBALLS

Un viatge als trepidants anys del rock and roll 
dels 50 i 60 amb l’esperit de Mr. Jerry Lee Lewis 
“The killer”.ENMA LEWIS & THE BCN FIREBALLS
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

6/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

MARLIK
Bateries i baixos contundents, melodia de veu 
treballada i un guitarrista que no deixa indiferent 
a ningú. Un grup jove del País Basc que porta la 
frescor de la costa de Zumaia.MARLIK
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

7/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

THE SWING GIRLS

Un tribut a les millors cançons de les dècades 40, 
50 i 60 interpretades per un trio de cantants amb 
un look-pin-up, Susanne Giorgi, Fanny Pérez i 
Mar Capdevila.THE SWING GIRLS
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

8/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

SENSE SAL

Amb 3 discs sota el braç i més de 150 concerts, 
aquesta formació jove presenta el seu nou  pro-
jecte “Només tenim la veu” amb una enorme 
dosi d’il·lusió!SENSE SAL
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

9/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

IARAKÉ & GINGER

Un repertori de melodies del rock, soul i jazz dels 
anys 70 i 80 a càrrec de músics amb una llarga 
trajectòria.IARAKÉ & GINGER
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

13/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

CONCERT JOVE 
AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA JOVENTUT

Joves promeses del món de la música del país, 
que han participat al programa Talantejant. Or-
ganitza el departament de Joventut d’Escal-
des-Engordany.CONCERT JOVE
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

14/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

LES SMITHS

“A French Tribute”, un treball eclèctic que permet 
descobrir la discografia del mític grup anglès 
The Smiths, que va marcar l’escena pop-rock in-
ternacional als anys 80. LES SMITHS
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

15/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

PIRATAS RUMBVERSIONS

Un directe fresc i potent sense etiquetes d’aques-
ta banda de músics de prestigi que combina 
grans clàssics de la rumba d’ara i abans.PIRATAS RUMBVERSIONS
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

20/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

NGOMEZ NOKASS

Tota la força del Senegal, a cop de tambors sa-
bar, djembés i tamas. Un huracà sonor, un ritme 
frenètic i l’energia de la dansa africana!NGOMEZ NOKASS
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

21/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

QUE TENGO

És l’immersió en un univers original i explosiu, 
una música a la vegada llatina i urbana, texts en 
castellà, francès i àrab. Descobrir aquest quartet 
és marxar de viatge!QUE TENGO
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

22/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

PATXI LEIVA

Qui és? Patxi Leiva és artista. Així es sent i t’ho fa 
sentir des del primer moment. La seva persona-
litat és el seu estil.PATXI LEIVA
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

23/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

RED ROMBO

Rock’n roll de tall clàssic amb influències country 
i rhythm and blues per no deixar de ballar.RED ROMBO
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

27/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

THE TEASERS

Una banda internacional amb una veu molt ele-
gant de la cantant Tina Masawi per un repertori 
entre clàssics retro i modern del soul i del pop.THE TEASERS
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

28/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

MIGUE- CHUPI PROJECT

Migue Guerra defineix la música com un color de 
diferents tonalitats. Toca dins la línia funky-blues 
i amb la frescor de la improvisació, acompanyat 
de Toni Saigi “Chupi”. 
Mai toca el mateix ni de la mateixa manera!MIGUE- CHUPI PROJECT
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MÚSIQUES DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

29/8/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

GUILLEM ROMA 
& CAMPING BAND
ORQUESTRA

Tot es mou i el món canvia i així ho fan els “Nò-
mades” nom del seu darrer treball, una autèntica 
experiència per deixar-se portar i viatjar pels pai-
satges d’aquest món.GUILLEM ROMA & CAMPING BAND ORQUESTRA
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NITS DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

NITS 
DEL MÓN

Vetllades de música i gastronomia per des-
cobrir productes i begudes típiques de dife-
rents indrets del món. Reserva la teva taula 
en un dels restaurants o apropa’t a una de 
les paradetes de la plaça per descobrir en 
aquesta nova edició: Calella de Palafrugell, 
Lalín o l’Etang-Salé (Illa de la Reunió). Viatja 
a diferents llocs del món sense moure’t de la 
plaça Coprínceps.

5 i 19 de juliol i 2, 16 i 30 d’agost 
Plaça Coprínceps a les 21h
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NITS DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

05/7/2018

Pl. Coprínceps

21h

NIT A  CALELLA 
DE PALAFRUGELL

Un poblet de pescadors que encara manté la 
seva màgia, carrers estrets i cases blanques, amb 
les seves voltes del segle XIX enfront de la Cala 
de Port Bó, on pots tastar la cuina empordanesa, 
cuina de mar i muntanya.
És conegut internacionalment per la seva Can-
tada d’Havaneres, creada l’any 1967 per recuperar 
unes cançons d’una època en què més d’un ha-
via provat de fer fortuna a Cuba: La bella Lola o 
El meu avi, entre altres.
Una vetllada amenitzada pel grup impulsor de la 
Cantada, Port Bo amb un repertori heretat dels 
vells cantaires de Calella, les Anxovetes, un grup 
d’havaneres cantades en femení i l’Esbart San-
ta Anna, en seran els protagonistes d’aquesta nit 
d’estiu.CALELLA DE PALAFRUGELL
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NITS DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

19/7/2018

Pl. Coprínceps

NIT DEL SILENCI: 
4A EDICIÓ

Tres dj’s lluitaran perquè escolteu la música que 
estan punxant a través de tres canals diferents. 
Demaneu el vostre casc sense fils i trieu el vostre 
color de música. La resta del públic es divertirà 
amb una festa a l’aire lliure amb vosaltres ballant 
en silenci.SILENCI

21h

a
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NITS DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

2/8/2018

Pl. Coprínceps

NIT A LALÍN

Un entorn de somni, un patrimoni cultural i mo-
numental màgic i el millor “Cocido” que puguis 
imaginar són les senyes d’identitat d’aquest pe-
culiar poble del nord de Pontevedra, Galícia.
Els sabors de Lalin també ofereixen d’altres delí-
cies com són els Callos, la carn “richada”, el Cal-
deiro  i de postres, Filloas amb mel.
Les melodies de Faltriqueira ens faran viatjar per 
l’essència de la tradició atlàntica. LALÍN

CIUTAT AGERMANADA 
AMB ESCALDES-ENGORDANY.

21h
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NITS DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

16/8/2018

Pl. Coprínceps

NIT A L’ETANG-SALÉ 
ILLA DE LA REUNIÓ

Un poble al mig d’una illa volcànica, un veritable 
paradís de muntanyes cobertes d’una vegetació 
exuberant i amb cascades anomenades el “vel 
de la núvia”. Una meravellosa barreja entre Àfrica, 
Índia, Xina i França, que es retroba en els sabors 
de la cuina criolla, el cari bichiques (el caviar de 
l’Illa), el rougail saucisse, les samoussas, i el “Gâ-
teau patates”. Per acompanyar-ho, una cervesa 
local la Dodo o un punch crioll!
Una nit de festa al so del Sega i  Maloya, un viatge 
musical de la mà de Julien Babou.ILLA DE LA REUNIÓ

CIUTAT AGERMANADA 
AMB ESCALDES-ENGORDANY.

21h
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NITS DEL MÓN #40ANYSFENTPARRÒQUIA

30/8/2018

Pl. Coprínceps

NIT DELS 80’& 90’

Al segle XXI, la nostàlgia és el motor de la cultura 
popular: fa un temps no podíem deixar de pen-
sar en els anys 70 i 80 i ara, en virtut de l’aritmèti-
ca bàsica, ens obsessionen els 90!
Aquestes dècades han estat espectadores d’una 
efervescència creativa sense precedents i han 
deixat un ampli repertori dels més variats gène-
res musicals, pop, rock o funk.
No et pots perdre la festa de la nit de cloenda de 
l’estiu amb La Glamour  Band! 80’& 90’

21h
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CONCERTS #40ANYSFENTPARRÒQUIA

CONCERTS
Aquest any, amb motiu del 40è aniversari de 
la parròquia, hem ampliat la programació 
amb concerts de gran format d’artistes re-
coneguts com Ara Malikian, Sergio Dalma o 
Jane Birkin. 

Sala Prat del Roure
Venda d’entrades a www.e-e.ad
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CONCERTS #40ANYSFENTPARRÒQUIA

25/3/2018

19h

ARA MALIKIAN
Violinista espanyol, d’origen libanès i ascendència 

armènia, Malikian ha enregistrat més de 40 discs, ha 

creat la seva pròpia orquestra i ha participat en la 

producció d’infinitat d’espectacles, sempre sota dues 

premisses: apropar la música a tots els públics, tant 

la música clàssica com la popular, i assimilar la músi-

ca d’altres cultures, de l’Orient Mitjà, de centre Europa, 

Argentina i Espanya. Un violí que va néixer a Mòdena i 

que va viatjar fins al Líban per trobar-se amb un petit 

Ara de 3 anys. Viatjar, sentir, fusionar, així fins arribar al 

rock i a la música pop. 

L’acompanyen Humberto Armas a la viola, Héctor el Truco a la 

percussió, Cristina López al violoncel, Jorge Guillén del Castillo 

al violí, Tania Bernaez Abad al contrabaix, Nantha Kumar a les 

tables índies  i Tony Carmona a la guitarra.

Sala Prat del Roure

Entrades : 20€/25€
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CONCERTS #40ANYSFENTPARRÒQUIA

15/11/2018

Sala Prat del Roure

21.30h

SERGIO DALMA
Sergio Dalma retorna a l’univers italià amb un nou epi-

sodi de la seva exitosa col·lecció Vía Dalma.

Vía Dalma III és una col·lecció de cançons hetero-

gènies, però connectades a la màgia de la seva veu, 

sense dubte una de les més personals i reconegudes 

veus del panorama musical llatinoamericà dels últims 

25 anys.

Aquest nou lliurament de cançons italianes reivindi-

ca autors de tota la vida i apareixen també títols con-

temporanis. Cançons poderosament evocadores, un 

preciós mosaic del millor pop italià que en la seva veu 

cobren un nou sentit.

L’acompanyen Miguel Ángel Collado, direcció musical i pia-

nos, Jorge D’Amico, guitarres i veus, Javi Arpa, guitarres i veus, 

José Vera, baix, Cristian Constantini, bateria, Alicia Araque, per-

cussions i veus.
SERGIO DALMA

Entrada : 20€
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CONCERTS #40ANYSFENTPARRÒQUIA

BIRKIN-GAINSBOURG

28/11/2018

Sala Prat del Roure

21 h

BIRKIN /GAINSBOURG
LE SYMPHONIQUE
Si un cantant-compositor ha influït profundament a 

França a finals del segle XX, aquest és Serge Gains-

bourg. Jane Birkin li ret homenatge amb el seu últim 

disc amb cançons escrites per ell mateix. Gainsbourg 

s’inspirava molt en la música clàssica. La interpretació 

de la seva música per una orquestra simfònica i de les 

seves lletres per Jane Birkin donen una nova dimensió 

a la seva obra.

Entrada : 20€
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CONCERTS #40ANYSFENTPARRÒQUIA

6/12/2018

Església de Sant Pere Màrtir

21.30 h

Entrada : 5€
CHARLESTON 
GOSPEL VOICES

Els Charleston Gospel Voices són els profetes del 

“Gospel & Rhythm”, la tradició dels Himnes cantats 

a capella per les congregacions a través dels segles 

amb una poderosa base rítmica contemporània. Un 

moviment molt  vital i en continua evolució influen-

ciat per les tendències més innovadores de la Black 

Music, dels Spirituals al Soul, del Rap i del R&B. El gos-

pel dels Charleston Gospel Voices és emotiu i refinat, 

extraordinàriament comunicatiu, amb la capacitat de 

despertar la passió d’un auditori, marca de les  esglé-

sies negres de Charleston, Carolina del Sur.

Anthony Washington  veu principal;  Mildred Daniels veu; Cre-

ola Washington veu; Nikki Smalls veu; Essie Middleton veu i 

Aarian Herbert Land, Jr., percussions
NIT GOSPEL

CONCERT EN EL MARC DEL 19è FESTIVAL 
“ELS GRANS DEL GOSPEL”.
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MÉS MÚSICA #40ANYSFENTPARRÒQUIA

MÉS 
MÚSICA

Seguim col·laborant amb diferents iniciatives 
musicals del país com el consolidat Festival 
de Saxo d’Andorra o el Festival d’Orgue. I en-
guany, l’orgue de la parròquia també està 
d’aniversari, en compleix 30!

Pl. Coprínceps 
Església de Sant Pere Màrtir
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MÉS MÚSICA #40ANYSFENTPARRÒQUIA

18/7/2018

Pl. Coprínceps

19.30h

ANDORRA SAX FEST 2018

Concert del finalista del festival acompanyat 
d’un quartet de corda - ONCA bàsic.ANDORRA SAX FEST
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MÉS MÚSICA #40ANYSFENTPARRÒQUIA

agost/2018

Esglèsia de St. Pere Màrtir

21.30h

XIX FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
ORGUE&ND

Aquest festival vol apropar al públic la bellesa, 
diversitat i força d’expressió del món sonor de la 
música a través de l’orgue. Grans compositors de 
la història de la música han estat organistes i han 
deixat un llegat important encara ara per desco-
brir, J,. S. Bach, W. A. Mozart o Franz Listz.
Aquest any se celebra amb una programació ex-
traordinària, els 30 anys de l’orgue de la parrò-
quia d’Escaldes-Engordany.

Dimecres 8 d’agost: 
Gereon Krahforst (Alemanya), orgue.
Dilluns 20 d’agost: Jesús Gonzalo 
& Jose Luis Echechipía (Espanya), orgue & espineta.ORGUE

Concerts gratuïts
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COLORS DE MÚSICA #40ANYSFENTPARRÒQUIA

MÚSIQUES DEL MÓN
CONCERTSJAZZ AL CARRER
NITS DEL MÓN MÉS MÚSICA
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COLORS DE MÚSICA #40ANYSFENTPARRÒQUIA

JAZZ AL CARRER
9/7 Ronald Baker Quartet

10/7 The Dry River Stompers Swing Band

11/7 Marc Ferrer Trio 

02/7 Amós Lora & Ivan “Melon” Lewis

13/7 Marina Tuset Quartet

14/7 Men in swing jazz band

MÚSIQUES DEL MÓN
1/8 Enma Lewis & the BCN Fireballs

6/8 Marlik

7/8 The Swing girls

8/8 Sense Sal 

9/8 Iaraké & Ginger

13/8 Concert Jove 

14/8 Les Smiths

15/8 Piratas Rumbversions

20/8 Ngomez Nokass

21/8 Que tengo

22/8 Patxi Leiva

23/8 Red Rombo

27/8 The Teasers

28/8 Migue- Chupi Project  

29/8 Guillem Roma & Camping Band Orquestra

NITS DEL MÓN
5/7 Nit a  Calella de Palafrugell

19/7 Nit del Silenci: 4a edició

2/8 Nit a Lalín

16/8 Nit a L’Etang-Salé Illa de La Reunió

30/8 Nit dels 80’& 90’

CONCERTS
25/3 Ara Malikian 

15/11 Sergio Dalma 

28/11 Birkin /Gainsbourg.

MÉS MÚSICA
18/7 Andorra Sax Fest 2018

8/8 XIX Festival internacional Orgue&nd 

20/8 XIX Festival internacional Orgue&nd

6/12 Nit Gospel

34è FESTIVAL 
COLORS DE MÚSICA



VENDA D’ENTRADES:

 SERVEI DE TRÀMITS DEL COMÚ D‘ESCALDES-ENGORDANY, 
 OFICINA DE TURISME D‘ESCALDES-ENGORDANY 
 ONLINE A WWW.E-E.AD

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
DEPARTAMENT DE CULTURA DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
TEL. 890 875

www.e-e.ad


