
 
 
 

AGENDA DE PREMSA  
Concerts del 26 al 30 de juliol  

 
El FeMAP Gastrofilm, el Cor de Cambra Bach Zum Mits ingen i 

John Potter & Ariel Abramovich, aquest cap de setma na al 
FeMAP 

 
Sala de premsa aquí  

Consulta tota la programació aquí 
 
 

El FeMAP complementa l’oferta musical amb 
cinc sessions GastroFilm  on es podran 
degustar productes alimentaris elaborats 
artesanalment en diferents llocs del Pirineu:  
vins, embotits, formatges, galetes i cerveses 
propis de cadascun dels llocs, amb les 
explicacions de cada productor que 
acompanyaran la projecció d’una pel·lícula 
inspirada en J.S. Bach, sense argument, on 
la música i les arts en general prenen tot el 
protagonisme, gràcies a la col·laboració amb 
Mostremp, Mostra de Cinema Rural al 
Pallars. El dimecres 26 i el dijous 27  
tindran lloc dues d’aquestes cinc sessions 
del FeMAP Gastrofilm a La Seu d’Urgell  i 
Organyà .  

 

 
El divendres 28 a Tremp i el dissabte 29 a 
Vilaller el Cor de Cambra  Bach Zum 
Mitsingen amb l’organista Daniel Tarrida i la 
direcció de Pau Jorquera oferiran el concert 
Bach en família. Es tracta d’un diàleg familiar 
de la mà de la genealogia titulada Ursprung 
de musicalisch-Bachischen Familie, en què 
la formació mostrarà alhora una perspectiva 
molt interessant del barroc alemany.  

 
 



Completaran la programació del cap de setmana 
John Potter & Ariel Abramovich que actuaran el 
divendres a Guardiola de Berguedà , el dissabte 
a Ordino i el diumenge a Estany Gento . El tenor 
i el llaütista oferiran From Dowland to Sting, 
cançons de llaüt angleses de la fi del segle XVI 
que van produir una fusió única de poesia i 
música que no va tornar a ser vista a Europa fins 
més de 200 anys després. 

 

En el marc d’aquestes 10 programacions, el FeMAP organitza un conjunt d’activitats 
paral·leles . D’aquesta manera, qui ho vulgui podrà complementar els concerts amb 
activitats com una visita lliure a l’Epicentre de Tremp, una visita guiada al Monestir de 
Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà i una visita guiada a la Casa-Museu d’Areny-
Plandolit entre moltes d’altres.  

 

Gastro Film. El silenci abans de Bach  
 
26/07 · 21.00 h -  La Seu d’Urgell - Pati de la Punxa (Formatgeria Mas d'Eroles i Vins 
Carisma)  
 
27/07 · 21.00 h -  Organyà -  Porxo del carrer del Sol (Xarcuteria Obach i Vins Carisma) 
 
31/07 · 21.00 h - Sort - Castell dels comtes del Pallars (Celler Batlliu i Formatges Tros 
de Sort)  
 
01/08 · 20.00 h - La Pobla de Segur –  Cerveseria Ctretze (Cerveses Ctretze i Bellera 
Cansaladeria) 
 
02/08 · 21.00 h - Tremp - Fundació Fiella (Carnisseria Castilló i Celler El Vinyer) 

 

CONCERTS  

 
Cor de Cambra Bach Zum Mitsingen. Bach en família  
  
28/07 · 20.00 h · Tremp · Espai Cultural La Lira  
29/07 · 20.00 h · Vilaller · Església de Sant Climent    
 
John Potter & Ariel Abramovich. From Dowland to Sting  
 
28/07 · 22.00 h · Guardiola de Berguedà · Montestir de Sant Llorenç  
29/07 · 20.00 h · Ordino (Andorra) · Museu d'Areny-Plandolit  
30/07 · 18.00 h · La Torre de Capdella · Refugi de l'Estany Gento  

 

ACTIVITATS PARAL·LELES  

 
28/07 · de 17.00 h a 20.00 h · Visita lliure a l’Epicentre · Tremp 
28/07 · 20.30 h · Visita guiada al Monestir de Sant Llorenç · Guardiola de Berguedà 
29/07 · 18.00 h · Visita guiada al nucli antic · Vilaller 
29/07 · 17.00 h i 18.00 h · Visita guiada a la Casa-Museu d’Areny-Plandolit · Ordino 
30/07 · Vista lliure a l’estany Gento · La Torre de Capdella  
 
 
 
 



 
 

 

 

SERVEI DE PREMSA 
 

PREMSA LOCAL 
Aida Morales 
M. 680 54 29 51 
aida@femap.cat 
www.femap.cat 

 
PREMSA NACIONAL 
Núria Olivé (Comèdia) 
T. 933 10 60 44 · 932 95 56 34 
M. 691 836 408· nolive@comedianet.com 
www.comedia.cat l @fescomedia 

 
Per gestionar entrevistes o la cobertura d’algun dels concerts, podeu escriure a 

nolive@comedianet.com o trucar al 691 836 408 (Núria Olivé) 


