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Música independent. Love of Lesbian, Fuel Fandango i Chucho, caps de cartell del festival que organitza Salamandra

Love of Let’s Festival

programa
yyy Sala 1
(av. del Carrilet, 235)
10 de març, 20.30h
Love of Lesbian
11 de març, 20.30h
Chucho + Mucho
18 de març, 20.30h
Grises + Amatria
24 de març, 20.30h
Guadalupe Plata + Los
Vinagres
25 de març, 20.30h
Fuel Fandango + Tailor for
Penguins
26 de març, 12h
Let’s Kids-Rock en Família
Descobrint AC/DC
8 d’abril, 20.30h
Los Punsetes + Los
Ganglios

·
·
·
·
·
·
·

yyy Sala 2
(av. del Carrilet, 301)
11 de març, 21h
Morgan + Joana Serrat
18 de març, 21h
Sexy Zebras + Niña Coyote
eta Chico Tornado
25 de març, 21h
El Último Vecino +
Presumido
31 de març, 21h
Siloé + Tórtel
1 d’abril, 21h
Nudozurdo + Barbott
7 d’abril, 21h
(Jack Daniels Sessions)
Dinero + Full

·
·
·

Santi Balmes, el cantant de Love of Lesbian, en una actuació durant les Festes de Primavera de L’Hospitalet de l’any 2012

L

ove of Lesbian és la principal
atracció de la dotzena edició
del Let’s Festival, el festival
de música independent que
organitza la Salamandra. El grup de
Santi Balmes obrirà les actuacions
el 10 de març. Aquesta i altres 23
propostes més conformen el cartell
d’aquest Let’s Festival, que ofereix
concerts fins al 8 d’abril.
Alguns dels grups participants
arriben amb disc recent. És el cas
de Love of Lesbian, que ho fa amb

La Salamandra,
que organitza el
festival, ha rebut un
reconeixement de la
revista ‘Enderrock’

El poeta Halley, editat l’any passat.
També el 2016 van treure nous
treballs Fuel Fandango, sota el títol
Aurora, i el grup Tailor for Penguins,
amb When We Were Older. Els
dos protagonitzaran un altre dels
concerts estel·lars del Let’s 2017,
el 25 de març. Així mateix, Chucho
presenta per primer cop a Barcelona
el seu recent àlbum Los años luz.
De nou la Salamandra aposta
per incloure un concert familiar, el
Let’s Kids. Enguany volen difondre

la música dels mítics AC/DC entre
els més petits de forma lúdica, divertida i en família. Descobrint AC/DC
tindrà lloc el 26 de març, a partir de
les 12h.
Els preus dels concerts oscil·len
entre els 12 i els 25 euros. Hi ha
descomptes per compra anticipada
i, en alguns casos, per a les 50 primeres entrades. El concert familiar
és més barat, entre 6,25 i 10 euros.
Les entrades es poden adquirir al
portal codetickets.com.

Novetat. Tallers, concerts i una exposició del 28 de febrer al 4 de març

·
·
·

La feina dels responsables de
Salamandra en el món musical, amb
exemples com el Let’s Festival, ha
estat remarcada per la prestigiosa
revista Enderrock. Amb motiu del
20è aniversari de la Salamandra, han
rebut aquest reconeixement, juntament amb altres sales catalanes. y

Ajudes. Atorgades per les cases de música

La rumba catalana treu el cap Si ets músic novell,

pots rebre una beca
de suport a la creació

L

L
cedida per la casa de la música de l’h

a rumba s’afegeix a l’oferta
musical de la ciutat amb la 1a
Setmana de la Rumba L’Hospitalet 2017, una cita que aplegarà exposicions, tallers i concerts amb els
grups La Màlaga, Bananna Beach,
AiMarai i Landry el Rumbero. Les activitats tindran lloc del 28 de febrer al
4 de març.
La Setmana és una coproducció
de la Casa de la Música de L’H i
SGproMusic, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, Foment de la Rumba Catalana, la revista Santa Rumba i el portal web Sant Gaudenci.
El 28 de febrer arrenca la Setmana, amb la inauguració de l’exposició Grans noms de la rumba
catalana, que es podrà veure fins
al 4 de març a l’Auditori Barradas
(rambla de Just Oliveras, 56). Pel
que fa als tallers, l’1 de març membres del grup La Màlaga impartiran
un taller de guitarra i percussió
rumberes al Centre Cultural Sant
Josep (av. d’Isabel la Catòlica, 32),
i el 2 de març serà el torn del taller

Landry el Rumbero, un dels grups participants a la Setmana

d’iniciació al ball de la rumba catalana, a càrrec de Marta Allué, de
Gràcia Flamenca, a la Salamandra 2
(av. del Carrilet, 301). Cal inscripció
prèvia (casadelamusica.cat).
Però el plat fort seran els concerts. El 3 de març, a la Salamandra,

actuaran La Màlaga, Bananna Beach
i AiMarai, a partir de les 21h (entrades entre 9 i 12€). I el 4 de març
serà el torn de Landry el Rumbero,
en un concert familiar a l’Auditori
Barradas, a partir de les 18h (entrades a 6€). y

es cases de la música, entre
les quals es troba la de L’Hospitalet que gestiona la Salamandra, han convocat un programa
de suport a la creació musical per a
músics i formacions novells i emergents. Es tracta d’ajudes a cost zero
per a diferents conceptes: enregistraments en estudi, producció de directes, creació de càpsules audiovisuals i la participació en directe en
els escenaris de la Casa de la Música a la Fira Mediterrània de Manresa
i al Mercat de la Música Viva de Vic.
Les propostes les seleccionarà
un jurat format per agents musicals
i agents culturals de cadascuna de
les ciutats on tenen presència les
cases de la música (Mataró, Girona,
L’Hospitalet, Manresa i Terrassa),
així com per l’equip gestor.
L’oferta d’ajudes depèn de cada

seu, però a L’Hospitalet es tenen en
compte tots els apartats. Normalment van adreçades a intèrprets i
grups de música popular (no clàssica), considerada de forma àmplia
(blues, rock, pop, funk, ska, electrònica, rumba, jazz, mestís, hip-hop,
flamenc, etcètera). L’excepció són
les ajudes per participar en la Fira
Mediterrània de Manresa, ja que en
aquest mercat d’espectacles els
estils han d’estar relacionats amb
la temàtica de la pròpia fira: música
d’arrel tradicional, músiques del
món, fusió, músiques urbanes i de
carrer, etcètera.
Els interessats han d’omplir un
formulari al web de les cases de
la música (casadelamusica.cat). El
termini ja és obert i finalitza el 6 de
març. La resolució de les ajudes es
farà pública el 27 de març. y

