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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