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El ‘Tendencias FMI 2005’ amplia
la seva oferta amb més espais
El festival, que arriba a la sisena edició, aglutina música, curtmetratges i art independents
pai, donant l’oportunitat als ‘grups
demo’ d’actuar en un escenari gran.
Entre els grups que hi participaran es troben, en opinió dels organitzadors, tres de les millors bandes
musicals del panorama independent del país: Corcobado y las Perversiones (de València), Niños mutantes (de Granada) i Las perras
del infierno (del País Basc). També
han confirmat la seva assistència
Bombones (de Sevilla), Vacaciones
(de Múrcia) i Panorama (de Badajoz).
Entre els grups novells que participaran en el concurs de maquetes es troben Sam O, Carlos Cros,
Triángulo de Amor Bizarro, Padreisla
(de L’H), Los Carradine i Catpeople,
entre altres.
Així mateix, la sala de cinema
acollirà la cinquena edició de la
Mostra de Curtmetratges Independents, en col·laboració amb el Rambla Cinemes. La Galeria serà l’espai
on es podrà veure la quarta mostra
de fanzines, revistes i còmics independents, a més de mostres d’art
audiovisual, arts plàstiques, grafits i
fotografia.
Igualment el Tendencias FMI ofereix estands de promoció de les discogràfiques independents en l’àmbit
nacional. Una altra novetat és que
s’han abaixat els preus de les entrades i per primer cop el festival compta amb patrocinadors. # N. T.

La Farga torna a
acollir el darrer
festival independent
de l’any,
el ‘Tendencias FMI
2005’, que tindrà
lloc el dia 17

Tendencias FMI és una mostra
de música independent que
també aplega altres disciplines
artístiques, com ara curtmetratges, fanzines, grafits o còmics.
Enguany arriba a la sisena edició amb la voluntat de créxer
incrementant el nombre d’espais i comptant amb grups de més
envergadura. El festival ocuparà
2.000 metres quadrats del recinte i
espera aplegar unes 4.000 persones. Una de les novetats és la incorporació d’espais dedicats a discogràfiques i revistes del sector.
Tendencias reuneix les bandes i
els dj’s més innovadors de l’escena
nacional. En edicions anteriors han
passat pels seus escenaris Lagartija
Nick, Miki Puig, Sidonie o Delorean.
També és un festival amb un lloc
per a grups novells.
Enguany, seran 50 artistes en
cartell. El festival compta amb més
dj’s que mai. Paral·lelament, les actuacions s’han unificat en un sol es-
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Actuació d’un dels grups participants en el festival Tendencias FMI el 2004

Web del Festival Tendencias:
www.tendenciasfmi.com

