LA CIUTADELLA
ROSES
Del 23 de juliol
al 7 d’agost

La Casa Azul 24.07
Amaral 06.08
Stay Homas 23.07

Rosario 30.07
Fangoria 05.08

Aitana 07.08

God Save
the Queen 31.07

Oques Grasses 25.07

Nil Moliner 01.08
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LA CATORZENA EDICIÓ DE SONS DEL MÓN ES DURÀ A TERME
A LA CIUTADELLA DE ROSES DEL 23 DE JULIOL AL 07 D’AGOST
AMB UNA PROGRAMACIÓ DE LUXE TOT I LA PANDÈMIA, QUE
CONSOLIDA EL FESTIVAL COM UN DELS GRANS ESDEVENIMENTS
DE LES NITS D’ESTIU DE LA COSTA BRAVA.
—
AITANA, AMARAL, ROSARIO, FANGORIA, LA CASA AZUL, NIL MOLINER, OQUES
GRASSES, STAY HOMAS I GOD SAVE THE QUEEN.

—
LES ENTRADES ES POSEN A LA VENDA DEMÀ A LES 20 h DEL VESPRE AL WEB DEL FESTIVAL
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Sons del Món va esdevenir l’any passat una de les úniques cites culturals de la
Costa Brava. Estàvem en plena pandèmia però el festival gironí va demostrar
que prenent totes les mesures de seguretat i seguint els protocols amb rigor, es
podien dur a terme programacions culturals.
—
Amb tota l’experiència adquirida, Promo Arts Music -empresa organitzadora del
certamen- ha preparat altra vegada un gran festival de nou nits a la Ciutadella de
Roses, un espai arqueològic de primer ordre i sense cap mena de dubte, un dels
espais escènics més exclusius del país.
—
La programació de Sons del Món 2021 és una de les millors programacions que
es poden presentar aquesta temporada, ja que la major part dels grans grups
internacionals han suspès les seves gires i molts grans grups d’àmbit estatal no
giren fins a 2022.
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Aitana, l’artista de casa més escoltada a Spotify el 2020 presenta el seu nou disc “11 Razones”. Les entrades
pels seus concerts se solen exhaurir en poques hores. God Save The Queen, considerat com el millor grup
de tribut a Queen del món actuarà per fi al festival oferint una dosis de rock i emocions pel qual queden ben
poquetes entrades. Amaral, una de les bandes espanyoles amb més seguidors, amb cançons que formen part
de la banda sonora de diverses generacions, presentaran a Roses la seva gira de gran format “Salto al Color”.
Rosario, un dels grans referents del pop-flamenc de l’estat presentarà nou disc i nova gira “Te lo digo todo y
no te digo na”. Fangoria, el grup liderat per Alaska i Carlos Canut, torna als escenaris després d’aturar-se l’any
passat per presentar els seus grans èxits i celebrar els 35 anys de la reivindicativa “A quién le importa”.
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La Casa Azul, un dels grups més estimats de casa nostra, liderats per Guille Milkway posaran dempeus la
Ciutadella amb el seu bon rotllo i melodies enganxoses.
Nil Moliner, un dels artistes revelació de l’any, podrà per fi realitzar la seva gira elèctrica farcida d’èxits que
estan marcant a tota una generació. Oques Grasses, ha esdevingut un dels grans artistes de casa nostra,
l’any passat van haver d’anul·lar la seva gira, però enguany es redimeixen i presentaran el seu esperat cinquè
disc. I com no podia ser d’una altra manera, Stay Homas inaugurarà aquesta edició, ara sí, com un dels grans
grups de casa nostra, amb el seu primer disc sota el braç, “Agua”. El festival desitja que tota aquella gent que
l’any passat es va quedar sense entrada els pugui gaudir per fi.
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Sons del Món també comptarà novament amb el village del festival, un espai on poder sopar, prendre una
copa de vi de la DO Empordà, una cervesa o un còctel d’autor. El Village romandrà obert de 20h a 22h i de
00h a 02h.
—
Aquest festival està organitzat per Promo Arts Music i compta amb el suport principal de l’Ajuntament de
Roses, amb els suports de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya. Com a patrocinador
principal el festival compta amb Estrella Damm. També amb Frit Ravich i Grup Autopodium. Al Club de
mecenatge hi ha productes com la ginebra empordanesa Nut o la DO Empordà.

Covid 19
El festival seguirà els protocols que les autoritats
sanitàries determinin en el moment de dur-se a
terme. L’aforament s’ha reduït al 65% del total i
el públic podrà comprar les entrades per unitats
afectives de fins a sis persones amb un seient interpersonal i un metre de separació entre files.
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PROGRAMACIÓ · LA CIUTADELLA · ROSES · 22.00H

Stay Homas

Divendres 23 juliol

La Casa Azul
Dissabte 24 juliol

Oques Grasses
Diumenge 25 juliol

Rosario

Divendres 30 juliol

God Save the Queen
Dissabte 31 juliol

Nil Moliner

Diumenge 01 agost

Fangoria

Dijous 05 agost

Amaral

Divendres 06 agost

Aitana

Dissabte 07 agost

Amb el suport de:

Patrocinen:

Col·laboradors:

Sons del Món forma part de:

PROMOARTSMUSIC
C/ Nou,5
3r esquerra. 17600 Figueres
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http://promoartsmusic.com
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649 300 605
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