Presentació
d’espectacles
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Trajectòria

Sidral Brass Band neix l’any 2011
entre les vinyes i notes de l’Alt
Penedès. Des de llavors, ha difós la
cultura del vi a través de l’espectacle i
ha recorregut places, carrers, festivals
i escenaris d’arreu de l’Estat espanyol
i Europa. La Sidral, està disposada a
creuar fronteres i cultures parlant el
llenguatge universal de la música, el
teatre i l’energia festiva.
L’any 2013 explota i toca per tot
els pobles de Catalunya. El 2014
es crea l’espectacle Red Red Wine,
amb el qual es va més enllà de la
música i es basteix un espectacle amb
coreografies, teatre, gags i el vigor
i empenta que ja té des del primer
dia. Així és com neix el Sidralfest: la
festa de presentació de temporada
de la banda amb moltes sorpreses i
col·laboracions.
Ritmes desenfrenats, balcànics,
caribenys, funkies, amb estructures
jazzístiques i espais per a la improvisació
es barregen amb arranjaments propis i
coreografies i gags originals.
Ja entrats al 2015, Red Red Wine es
converteix, també, en espectacle
damunt de l’escenari i en recintes
tancats. La Sidral s’adapta al nou

format, comença a investigar altres
llenguatges i segueix avançant en
tots els aspectes. Sempre disposats a
deixar-se la pell allà on van. És l’estiu
de l’any 2017 quan la banda amplia
paral·lelament el seu repertori amb
una nova proposta adreçada al públic
familiar, l’espectacle Clap!: és per a
petits i grans, per l’amor al teatre i a
la música i, sobretot, perquè la música
ens faci volar!
Tot aquest viatge desemboca amb
la presentació, el 2018, del nou
espectacle Red Wine Cabaret, dirigit
per Inda Pereda. L’aposta per dur en
escena tota l’experiència i maduresa
de la banda. L’espectacle es mostra
fresc, l’absurd. l’humor i la música
com un tot integrat que fan vibrar el
públic i evadir-lo, per uns instants, de
totes les preocupacions.
La Sidral converteix els instruments
propis d’una brass band (saxos,
trompetes, trombó, percussions, tuba)
en l’eina perfecte per combatre el
regne de l’avorriment gràcies a la
música més embriagadora, sensual i
enèrgica amb només una consigna:
diversió apta per a tots els públics.
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Ha aparegut a:

FESTIVALS
• Volt Festival, Sopron, Hongria. Juny 2018
• Haizetara, Concurs Internacional de Música de Carrer
(premi al millor músic). Amorebieta. Juny 2018
• El Tingladu, Festival de música, Vilanova i la Geltrú. Juliol 2018
• La Mostra d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil. Abril 2018
• Andorra Sax Fest, Walking Street Music (Premi del jurat). Març 2018
• Festival Fes+Chapeau, Sant Pere de Ribes
• White Summer, Pals. Agost 2016
• Festival Meeec!, L’Hospitalet de Llobregat. 2017
• 19a Fira Mediterrània, Manresa. Octubre 2015
• Herbst-und Weinfest Radebeul, Dresden (Alemanya). Setembre 2015
• El Tingladu, Festival de música, Vilanova i la Geltrú. Juliol 2015
• Festival de teatre al carrer, Viladecans. Juliol 2015
• Fira de la Primavera de l’Hospitalet de Llobregat. Març 2015
• Festival Ple de Riure, el Masnou. Juliol 2014
• Fira del Vi. Rubí. Maig 2014
• Fira de la Cervesa Artesana, Sant Joan de Mediona. Agost 2014
• Fira de música al carrer, Vila-Seca. Maig 2014
• Festival Flors i Violes. Palafrugell. Maig 2014
• Concurso de Charangas, Terol. Maig 2014
• Fira Tàrrega, Teatre al carrer, Tàrrega. Setembre 2014

TELEVISIONS
• Programa Crackòvia de TV3. Setembre 2016
• Programa Divendres de TV3. Novembre 2015
• Programa 48 horas con Mago Pop de Discovery Max. Maig 2015
• Programa La Sonora Tv3/33. Juny 2014

ESDEVENIMENTS
• Dia Internacional de l’Alzheimer, Vilafranca del Penedès. 2018
• Bergarako Santa Marina Auzoko Jaieta, Bergara. 2017
• III Sidralfest. Cal Bolet. Vilafranca del Penedès. 2017
• Cosmocaixa, Aniversari Fundació “ La Tutela”, Barcelona. 2015
• II Sidralfest. Cal Bolet. Vilafranca del Penedès. 2015
• 20a Nit de l’empresari, Palau de Congressos, Barcelona. 2015
• Biennal d’art, Sant Pere de Riudebitlles. 2015
• Festa de final de formació. Presó els Lledoners, Manresa. 2015
• Teatre a l’escola. Calella 2015
• Dia internacional del Càncer de Mama, Vilafranca del Penedès. 2014
• La nit blanca a Port Aventura, Tarragona. 2014
• I Sidralfest. Vilafranca del Penedès. 2015
• XVI Cursa de Bombers. Barcelona. 2013
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Red Red Wine On Stage
Espectacle d’escenari
pàgina 6

Red Wine Cabaret
Espectacle de teatre
Espectacle estàtic i itinerant de carrer
pàgina 8

Clap!
Espectacle familiar
Espectacle de sala
Espectacle estàtic a la plaça
pàgina 10
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ON STAGE
Red Red Wine fa un maridatge en què
el vi, la música, l’humor i l’espectacle,
són els protagonistes que tenyiran els
carrers i les plaçes de vermell i negre,
d’emoció, de ball i d’amor.

anys, un pas endavant portant a
escena tot el treball, l’experiència i
la trajectòria que s’ha fet al carrer,
on el públic segueix sent la peça
indispensable.

Tradició, música, acció i teatre
faran viure una estona inoblidable.
Coreografies excitants, tastets de vi,
moments absurds i un públic actiu
ens regalaran moments màgics i
irrepetibles. És un concert que compta
amb les millors cartes que pot jugar la
Sidral: un còctel energètic d’identitat
penedesenca i bona música.

En aquest show, el frontman assegura
que no quedi ningú assegut a la
cadira, estableix un diàleg amb el
públic en el qual la diversió i el deixarse anar són els protagonistes.

L’espectacle recull el repertori clàssic
de la banda en què les coreografies,
els gags i la rialla estan més que
assegurats. Red Red Wine és el
resultat de la feina de tots aquests
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Un concert fresc, presentat en clau
d’humor i dirigit a tot aquell que
tingui ganes de gaudir del joc i de la
música sidralera en estat pur.

showman Xavi Silveira
saxo alto Roger Martínez
saxo alto Albert Torrents
saxo tenor Adrià Ramon
trombó Pere Gual
trompeta Albert Moreno
trompeta Jaume Coca
guitarra Oriol Gallego
tuba Toni Chisvert
bateria Sergi Torrents
percussió Roger Vilà

direcció artística
Joan Pascual, Xavi Silveira
direcció musical Roger Martínez
arranjaments Pere Gual, Roger Martínez

FORMATS DISPONIBLES
a l’escenari
En exterior o interior, escenari de 10x8m
amb accés a l’escenari des del pati de
butaques (preferiblement escala al centre).
La il·luminació i sonorització va a càrrec
de l’organització previ rider de l’artista.

DADES TÈCNIQUES
durada 75 min
idioma none
temps muntatge 1 hora
temps desmuntatge 1 hora
Espectacle per a tots els públics

CONTACTE
info@sidralbrassband.com
tel.

615 01 05 90 (Albert)

www.sidralbrassband.com
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L’aire fresc de la vinya, la llum vibrant,
l’horitzó ample, l’olor de verema i
el vi creen un procés biològic que
protagonitza una banda de deu
músics i un showman. El gran cabaret
és a punt de començar!
Bojos gran reserva es troben per
buscar-te el somriure més sincer.
Transformen el silenci en una festa
sense precedents que crea una
pel·lícula en format cabaret, enèrgica
i surrealista acompanyada de la millor
música en directe.
La Sidral Brass Band ofereix un
espectacle on la música, el teatre i
el circ fan viure conjuntament una
experiència única per al públic amb
l’alegria del moment que es consolida
com a eix central de l’acció.
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Un cantant d’òpera, un mag grillat o
una brillant professora de fitness et
poden fer connectar amb el vessant
del jo més inconscient i evadir-te de
totes les preocupacions fent-te gaudir
d’una estona descontrolada fora del
temps i de l’espai.
Cabaret, surrealisme, circ, acció i
coreografies excitants ens faran viure
una estona inoblidable amb tota
la família: tastets de vi, moments
absurds i la millor música en directe
fan aflorar emocions i sensacions fruit
del maridatge festiu que se suma a
l’energia que la Sidral ja té.
Regala un glop de vida, un espai
lúdic-sensorial i ple d’imatges, música
i molta música.

showman Xavi Silveira
tuba Toni Chisvert
trombó Pere Gual
saxo alto Roger Martínez
saxo alto Albert Torrents
saxo tenor Adrià Ramon
trompeta Albert Moreno
trompeta Jaume Coca
caixa Sergi Torrents
bombo Ferran Remolar
percussió Roger Vilà
guitarra Oriol Gallego
direcció artística
Inda Pereda, Xavi Silveira
direcció musical Roger Martínez
arranjaments Pere Gual, Roger Martínez
vídeo Marc Àvila, Ferran Planas
fotografia Rob Stiglitz i Bernat Almirall
vestuari Claudia Fascio

FORMATS DISPONIBLES
al teatre
Escenari convencional de sala de teatre
mínim 7 x 4m amb accés a l’escenari des
del pati de butaques (preferiblement
escala al centre).
La il·luminació i sonorització va a càrrec
del teatre previ rider de l’artista.

al carrer
Possibilitat d’itinerància amb parades
estipulades. Preferiblement espectacle
estàtic en plaça. Mínim 2 punts de llum.

DADES TÈCNIQUES
durada 80 min
idioma none
temps muntatge 1 hora
temps desmuntatge 1 hora
Espectacle per a tots els públics

CONTACTE
info@sidralbrassband.com
tel.

615 01 05 90 (Albert)

www.sidralbrassband.com
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Sidral Brass Band amplia el seu
repertori amb una proposta adreçada
al públic familiar.
Clap! és una obra teatral i un concert
alhora. És música i és clown. Són
paraules i cançons. És un espectacle
de contrastos on la música i el teatre
s’uneixen per fer-se més grans. Un
xou per a totes les edats que anima,
fa riure, distreu, i posa en valor la
importància de la música (i els músics)
per sobre de tot.
Sis músics mostren la seva versatilitat
en directe amb un reguitzell de
cançons de totes les èpoques i estils,
passades, evidentment, pel filtre
d’una brass band, el seu particular
llenguatge. Perquè Clap! és música,
molta música: de Vivaldi a la Macarena,
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de Bach a Superman. Sí, ja em dit que
era un espectacle de contrastos...
Un personatge vingut de l’espai
descobreix la música per primer
cop. Les seves habilitats, la paraula
i l’humor el faran trobar-se amb ell
mateix i comprovar com la música li
canvia l’ànim. Del nerviosisme a la
calma, de l’amor a l’odi, de la por a
la valentia, de la tristesa a l’alegria
en un segon. Contrastos que faran
que la seva missió espacial sigui més
emocionant.
Clap! és per a petits i grans. Per l’amor
al teatre i a la música.
I, sobretot, perquè la música ens faci
volar!

Clap Eloi Tres
tuba Toni Chisvert
trompeta Jaume Coca
trombó Pere Gual
saxo alto Roger Martínez
saxo tenor Adrià Ramon
bateria Sergi Torrents
direcció i dramaturgia
Adrià Ramon i Eloi Tres
direcció i composició musical Pere Gual
Assessorament pirotècnic
Lídia Albiñana (els3mosqueters)
confecció vestuari Clap Montse Tres
vídeo Ferran Planas - ferplanedit
Col·laboració
Rai Boquera
Jordi Ramon
Companyia Parella de 2

FORMATS DISPONIBLES
a la plaça
L’espai escènic que requereix l’espectacle
és de 5x5m mínim, a peu de carrer,
amb terra pla (sense pedres, o herba o
molt de desinvell) perquè hi pugui girar
un plafó amb rodes. Cal punt de llum
prop de l’espai escènic. L’equip de so el
pot proporcionar la companyia (fins a
2000W). Si cal il·luminació artificial, va a
càrrec de l’organització.

a la sala
Escenari convencional de sala de teatre
(mínim 5x5m recomanat) amb accés
a l’escenari des del pati de butaques
(preferiblement escala al centre). L’equip
de so requerit el pot proporcionar la
companyia (fins a 2000W). La il·luminació
va a càrrec del teatre.

DADES TÈCNIQUES
durada 50 min
idioma català
temps muntatge 2 hores
temps desmuntatge 1 hora
Espectacle per a tots els públics.
Edats recomanades: a partir de 3 anys.

Espectacle inclòs al Programa.cat
El Programa.cat del Departament de
Cultura són ajuts directes a la contractació
d’espectacles que permet als programadors
dels municipis catalans contractar a preus
directament subvencionats aquelles propostes
que formen part d’aquest catàleg.

CONTACTE
clap@sidralbrassband.com
tel.

628 41 28 60 (Adrià)

www.sidralbrassband.com

11

info@sidralbrassband.com

www.sidralbrassband.com

