
programa de mà
2015

Festival Internacional de Música Al Carrer

fimac

www.blancs.cat/fimac

FIMAC tradicional 
“Corpus imaginari” 

Companyia Imaginaria d’Arrel.

Dissabte 22 a les 20h. 
Porxada.

FIMAC clàssic 
 Flaustaff.

Dilluns 24 a les 19h. 
Davant del museu.

FIMAC interectua

Dimarts 25 de 13 - 22:00h. 
Davant de la sala St.Francesc.

FIMAC Deluxe 
GR-Buira.

Dimecres 26 a les 20h.  
A una terrassa per Granollers.

FIMAC jazz 
New house quintet.

Dijous 27 a les 22:00h. 
Davant de Can 60.

FIMAC Pop 
Fantactels.

Divendres 28 a les 23h. 
Plaça de l’església.

Final del FIMAC 
Blank’s Patricks Day:  

O’Caray i Nancy Whiskies.

Dissabte 29 a les 22:30h. 
Plaça de la caserna.
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FIMAC tradicional: “Corpus imaginari” 
pel grup Companyia Imaginaria d’Arrel.

La Companyia Imaginària d’Arrel  és un conjunt de joves 
estudiants i graduats de diferents disciplines artístiques com 
la música, la dansa, el teatre i l’audiovisual que pretén oferir 
diversos espectacles al voltant de la música d’arrel catalana. 

La companyia pretén fer el meridatge entre els instruments 
tradicionals del nostre país (acordió diatònic, gralla, tenora, 
fiscorn…) amb altres  instruments més relacionats amb la 
música moderna, així com mesclar la cultura popular amb 
la dansa contemporània i el teatre.

FIMAC clàssic: Flaustaff.

L’ensenyament d’un instrument, sovint esdevé una tasca 
individual però, on millor podem fruir dels nostres resultats 
d’aprenentatge, és en la pràctica instrumental en grup. 
Flaustaff neix per omplir aquesta part de l’aprenentatge i, 
alhora, servirà perquè, un cop acabada la formació en una 
escola de música, l’instrumentista pugui continuar gaudint 
del fet de tocar en una formació sòlida diversa i cohesionada 
on components i excomponents seguim tenint lligams 
d’amistat més enllà dels vincles musicals que ens uneixen.

FIMAC interectua

La música arribarà a un altre nivell gràcies al FIMAC 
interactúa.  El carrer es convertirà en l’escenari d’un dels 
instruments més famosos i populars de tots els temps tocat 
per tot tipus d’intèrprets. No t’oblidis les ganes de disfrutar de 
la bona música  i vine preparat per si et demanen que toquis!

FIMAC Deluxe: GR-Buira.

GR-Buira és el projecte musical en solitari d’en Ramon 
Buira, professor i component del grup d’animació De 
Moment Fantàstics.

En aquest GR, en Ramon camina 
junt amb la seva veu i la seva 
guitarra per alguns dels temes 
musicals pop-folk que més l’han 
marcat i que expliquen la ruta que 
ha anat seguint fins ara. 

D’estil calmat, sincer i sense dreceres, durant 1h farà partícip 
al públic invitant-los a caminar en aquesta nova etapa.

FIMAC jazz: New house quintet.

New House Quintet és un nou projecte 
que ha sorgit de la mà de cinc estudiants 
del Taller de Músics.

En format de quintet, ens reunim per 
interpretar els grans mestres del jazz, 
donar a conèixer aquest estil al públic i 
gaudir tocant la música que ens agrada. 
Amb una petita trajectòria pels pobles del 
Vallès, pujem als escenaris per interpretar 
els nostres temes i tirar endavant aquest 
projecte ambiciós i de futur.

FIMAC Pop: Fantactels.

Fantactels neix com a teràpia grupal per a adictes als 
iogurts. Vuit persones fan de conillets d’indies en un 
experiment pilot en què per superar els seus problemes, 
els monitors els proposen agafar els instruments i formar 
una banda. 

La teràpia fracassa, però el 
grup segueix endavant.
Els seus cervells saturats de 
lactosa van quedar atrapats 
als anys noranta, així que són 
incapaços de desfer-se dels 
seus xandalls i no coneixen 

referents musicals més moderns que el ska 2 tone.
Al ser un experiment no garantitzen una completa qualitat 
musical, però les seqüeles causades per l’excés de calci 
i àcid làctic si que asseguren una bogeria total dalt de 
l’escenari. Ajudeu-los a pagar els iogurts. 

Final del FIMAC: Blank’s Patricks Day:  
O’Caray i Nancy Whiskies

Nancy whiskies

Nancy Whiskey és música tradicional irlandesa, plena de 
sentiments i energia. Per passar una vetllada amb bona 
companyia. Nancy Whiskey recorre Catalunya des de 
1999 amb inesgotable energia per fer disfrutar a tots els 
públics.  
 
El seu referent musical és la cançó popular irlandesa i la 
música tradicional celta.

No tenen ni discogràfica ni disc 
ni mànager, però han alegrat 
l’ànim a milers de persones 
superant fronteres de nacions 
i idiomes durant tots aquests 
anys. Música amb ànima per 
homenatjar Irlanda i disfrutar en 
bona companyia.

O’Caray

O’Caray és el grup més irlandés de Granollers, formats 
amb les idees dels grans artistes dublinencs i la tècnica 
dels increïbles músics de Galway Bay.

Una colla de músics que quan pugen a l’escenari obliden 
les seves arrels vallesanes per tornar als anys on els 
pescadors de balenes i les taverneres encisadores corrien 
pels carrers tot cantant les seves cançons.

Que el whiskey i la cervesa no se us emportin durant el 
concert!

Mush-a ring dum a do dum a da!
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