El trio d’havaneres en femení Les Anxovetes i el
quartet de música barbershop The Hanfris Quartet es
fusionen en una sola formació vocal per fer un tribut
a la famosa banda de Liverpool. Set veus úniques
que ens faran gaudir de les melodies d’unes cançons
que de ben segur coneixereu.

The Beatles A Cappella Tribute és el resultat de la

interacció i harmonització de dues de les millors
formacions vocals del nostre país.

L’espectacle és una producció del Girona A Cappella i
va ser estrenat dins el Festival l’any 2018. Sota la
direcció d’escena de Pablo Paz, The Beatles A
Cappella Tribute ens ofereix un recorregut musical
teatralitzat de 70 minuts on es repassen els hits
de The Beatles, amb arranjaments que combinen
les textures vocals tan característiques dels dos
grups.

Les Anxovetes són un grup d’havaneres nascut
l’estiu del 2013 a Girona. Cantat íntegrament en
femení, ofereixen un repertori d’havaneres clàssic i
tradicional combinat amb cançó de taverna, valsets
mariners i temes propis, tot amb el seu punt de
salabror.

Les Anxovetes té tres treballs discogràfics: En fresc
(2015), En sal (2017) i (d)ones (2018).

En aquests 5 anys, Les Anxovetes han ofert
concerts dins i fora de les fronteres catalanes,
participant en les cantades més importants del món
de l’havanera, com la Cantada d’Havaneres de
Calella de Palafrugell, la Mostra de l’Havanera
Catalana de Palamós o les cantades de Getxo (País
Basc) i Dénia (València). El grup també ha participat
en festivals i esdeveniments musicals rellevants com
l’Smithsonian Folklife Festival (USA) i ha actuat al
Palau de la Música Catalana, a Barcelona, dins el
cicle Tardes al Palau.

The Hanfris Quartet és un grup vocal masculí format el
2009 i quatre vegades medalla d’or al Campionat
d’Espanya de Quartets Barbershop. El 2017 van
obtenir la quarta posició en el rànking de quartets
europeus, en el concurs celebrat a Bornemouth,
Anglaterra. El Barbershop o música de barberia és un
estil de cant a cappella molt popular als Estats Units i
requereix d’una capacitat vocal amb molta resistència,
flexibilitat i absolut rigor en l’afinació.
Des del 2009, The Hanfris Quartet ha portat la seva
música arreu de Catalunya, Espanya, Andorra,
Anglaterra, França, Suècia, Holanda i els Estats
Units, essent considerats ara mateix un dels millors
grups d’aquest estil a nivell internacional.
El passat 2015 van esdevenir el primer quartet del
sud d’Europa en participar en uns Campionats
Internacionals de Barbershop a Pittsburgh (EUA), i ho
van repetir el 2017 a Las Vegas (EUA).

The Hanfris Quartet ha editat dos discos: InterRail
(2014) i ON AIR (2017), produït per Marc Parrot.

Vídeo de
l’espectacle

ESCENARI:

8x4 metres. Mides mínimes de l’escenari.
(Consultar mides inferiors).

DISTRIBUCIÓ DELS MÚSICS I ELS MONITORS
DINS L’ESPAI:

EQUIP DE SO:

Les necessitats tècniques són simples però
l’equipament ha de ser de qualitat pel que fa a
microfonia, PA i monitoratge.
Micròfons:
8 micròfons sense fils (7+1 spare).
2 micròfons de condensador (diafragma
petit) pels ambients del monitoratge.
No són necessaris peus de micròfon.
Monitoratge:
8 sistemes inear stereo sense fils (7+1 spare).
2 sidefill 12” o 15”.

PÚBLIC

Taula de so:
Midas M32 o Behringer X32.

NECESSITATS:

- El grup necessita un espai on poder-se canviar.
- Cal preveure ampolles d’aigüa (0,5L) en
abundància per als membres del grup i el tècnic.

Per a qualsevol dubte sobre
les necessitats tècniques truqueu
al +34 680 228 920 (Salva Gallego) o
escriviu a salva.gallego.salazar@gmail.com.

Per a més informació i contractacions:

TONA GAFAROT

tonagafarot@gmail.com
+34 650 807 978
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