
 
 

[FeMAP. Festival de Música Antiga dels Pirineus] 
De l’1 de juliol al 27 d’agost 

 
NOTA DE PREMSA 

 

El Cor de Cambra Bach Zum Mitsingen 
oferirà Bach en família aquest cap de 

setmana al FeMAP 
 

Sota la direcció de Pau Jorquera i amb l’organista Daniel Tarrida, actuaran 
el divendres 28 a Tremp i el dissabte 29 a Vilaller  

 
De l’1 de juliol al 27 d’agost, 34 municipis aculle n 49 concerts 

 
Podeu consultar tota la programació aquí   

 

 
 
Barcelona, dimecres 26  de juliol de 2017 · Aquest cap de setmana, el Festival de Música 
Antiga dels Pirineus (FeMAP)  acollirà el Cor de Cambra Bach Zum Mitsingen .  Sota la 
direcció de Pau Jorquera  i amb l’organista Daniel Tarrida , la formació oferià el concert 
Bach en família. El divendres 28  a l’Espai Cultural La Lira de Tremp  i el dissabte 29  a 
l’Església de Sant Climent de Vilaller .  
 
Johann Sebastian Bach forma part d’una família de músics de gran importància en la 
història de la música alemanya durant gairebé tot el segle XVII i el XVIII. Se’n coneixen 
més de 60 membres. En algunes ciutats n’hi havia tants que el nom de Bach es va 
convertir en sinònim de músic. J. S. Bach i el seu fill van elaborar una genealogia titulada 
Ursprung de musicalisch-Bachischen Familie. El Cor de Cambra BZM, que forma part del 
festival internacional BACHELONA, ofereix un diàleg familiar entre els membres d’aquesta 
família de músics tan prolífica, mostrant alhora una perspectiva molt interessant del barroc 
alemany. 
 
 



En el marc d’aquests concerts, el FeMAP organitza un conjunt d’activitats paral·leles . 
D’aquesta manera, qui ho vulgui podrà complementar els concerts amb una visita lliure a 
l’Epcientre de Tremp  el divendres 28 de 17.00 h a 20.00 h i d’una visita guiada pel nucli 
de Vilaller  el dissabte a les 18.00 h.  

 

FEMAP 2017: MÉS PROGRAMACIÓ I MÉS MUNICIPIS PARTICI PANTS 

 
La setena edició del FeMAP torna a omplir de música antiga els escenaris més 
emblemàtics de les comarques pirinenques . Durant els mesos de juliol i agost alguns 
dels grups i solistes més prestigiosos del moment en l’à mbit de la música antiga  
acosten i descobreixen la passió per aquesta modalitat musical. 
 
Enguany, el Festival continua creixent amb una oferta variada que combina música, 
patrimoni i turisme, i que torna a mesclar els conc erts amb altres activitats, com ara 
visites guiades a l’entorn o al patrimoni dels lloc s on es realitzen els concerts, 
degustacions o actes culturals . De la mateixa manera, el Festival torna a acostar la 
música als col·lectius en risc d’exclusió social a través del FeMAP Social . 

 
En aquesta nova edició, el FeMAP es referma, creix i magnifica amb gairebé una 
cinquantena de concerts repartits en nou comarques catalanes, a  part d’Andorra i 
la Catalunya Nord.  
 
El FEMAP 2017 EN XIFRES 
 
7a. Edició 
34 municipis participants 
49 concerts (és el major Festival de música antiga d’Europa) 
5 sessions Gastrofilm amb degustació de productes locals  
49 packs turístics entrada més hotel 
42 activitats complementàries gratuïtes incorporades amb l’entrada al concert (visites 
guiades a monuments, museus, jaciments) 
1 curs de divulgació 
1 exposició de fotografies 
1 concurs d’aparadors 
5  tallers previs més assistència als concerts amb col·lectius en risc d’exclusió 
450.000€  de pressupost 
 
SERVEI DE PREMSA 
Sala de premsa aquí 
Dossier de premsa aquí 
 
 
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 

 


