Festivalot 2019
El Festivalot, Festival de Música en Família fa cinc anys. Des de la seva creació, l’any 2014, el festival s’ha consolidat plenament entre els esdeveniments
familiars de referència a Catalunya. El Festivalot 2019 se celebrarà el cap de
setmana del 15 i 16 de juny.
Milers de persones de Girona i província, així com d’arreu de Catalunya,
venen al Festivalot per gaudir de la música en família.
Després de celebrar tres edicions al centre de Girona i al Teatre Municipal,
el Festivalot va canviar d’ubicació l’any passat i es va traslladar a l’Auditori i
el Parc de la Devesa de Girona. El nou emplaçament permet més comoditat
i espai a les famílies, així com l’ampliació de l’oferta de concerts i activitats
gratuïtes.
Enguany, com a novetat, el Festivalot oferirà també el Festivalot Market, un
espai comercial al Palau de Fires de Girona on hi haurà activitats i serveis
per a tothom.
El servei de foodtrucks també s’amplia per adaptar-se a la gran demanda
que ha tingut fins ara.

Grups que han passat pel Festivalot en aquests 5 anys:
Els Amics de les Arts
Els Catarres
Dàmaris Gelabert
Manu Guix
El Pot Petit
Mishima
Joan Miquel Oliver
La Tresca i la Verdesca
Àngel Daban
Lali Rondalla
Gossos
Mainasons
Sanjosex

Beatles per a nadons
Cesk Freixas
Blaumut
Tribut a The Beatles
Tribut a The Rolling Stones
Landry el Rumbero
Ambaukatunàvia
Beth
Dani Miquel
Jordi Tonietti
Marinah
Xiula
Mazoni
… i molts més!

Grups per a petits i grups per a grans adaptats als petits!

L'objectiu del Festivalot és fer
gaudir de la música en directe
a grans i petits, en un entorn
pensat especialment per a les
famílies i una programació
variada, amb diferents estils musicals. Perquè la música
no té edat i perquè les grans
cançons no hi entenen de gènere i estil! agraden a tothom!

Què és el Festivalot?
El Festivalot és el festival de música en família de Girona. Es tracta d’un
festival jove (nascut l’any 2015) i ràpidament consolidat en el sector familiar i cultural català. Les famílies que s’apropen al Festivalot poden gaudir
plegats, grans i petits, de tot tipus de propostes musicals i activitats relacionades amb la música de diferents estils. L’objectiu del festival és que grans
i petits puguin disfrutar de la música en directe i que Girona es converteixi,
durant dos dies, en territori 100% musical i 100% familiar.
Les famílies assistents podran veure concerts i espectacles de diferents estils
musicals com són grups de pop rock del panorama català actual (adaptats
a format familiar); animació infantil tradicional; clàssica; jazz; electrònica…
Tots els espectacles programats estan especialment pensats per als més
petits (volums reduïts i formats breus) i tenen l’objectiu de fer cantar, ballar
i experimentar amb la música a tota la família.
Els directors artístics del Festivalot són els tres membres del grup Els Amics
de les Arts; dos viuen a Girona i la ciutat és el seu punt de trobada d’assajos i treball. Van dissenyar aquest festival pensant en els seus fills i filles;
quan van néixer van trobar a faltar anar a concerts amb ells, en un horari
adaptat al ritme infantil i amb els serveis que es necessiten quan vas amb
nens i nenes. També hi havia molta gent que anava als seus concerts i els
comentaven que volien anar a veure’ls amb els seus fills i filles. I d’aquí va
néixer al Festivalot!

Dissabte 15 de juny
10.00 - 10.30 Actuació Escoles de MúsicaEscenari

Escoles de Música

10.15 - 10.50

Hits. Concert per a nadons 			

Auditori - Sala d’Assaig

10.30 - 11.00

Girafes Marching Band			

Exterior Auditori

11.00 - 12.30

Reggae per xics				

Auditori - Sala Montselvatge

11.00 - 12.30

Bufa&sons					Escenari Festivalot Village

11.15 - 12.00

Hits. Concert per a nadons 			

Auditori - Sala d’Assaig

12.00 - 12.30

Girafes Marching Band			

Exterior Auditori

12.15 - 12.50

Hits. Concert per a nadons 			

Auditori - Sala d’Assaig

12.30 - 13.45

Macedònia					Escenari Devesa

13.45 - 14.15

Girafes Marching Band			

Exterior Auditori

14.15 - 15.15

Actuació Escoles de Música			

Escenari Escoles de Música

14.45 - 15.15

Festivalot Village				

Escenari Festivalot Village

15.00 - 15.45

Joan Dausà					

Auditori - Sala Montselvatge

15.15 - 16.15

Joan Colomo DJ				

Escenari Festivalot Village

16.30 - 17.15

Joan Dausà					

Auditori - Sala Montselvatge

16.45 - 17.15

Girafes Marching Band			

Exterior Auditori

17.15 - 18.30

El Pot Petit					

Escenari Devesa

17.45 - 20.00 The Sey Sisters				

Escenari Devesa

20.00 - 21.00 The New Raemon				

Escenari Festivalot Village

Chillout Festivalot				

Escenari Festivalot Village

21.00 - 21.30

Diumenge 16 de juny
10.00 - 11.00 Actuació Escoles de Música			

Escenari Escoles de Música

10.15 - 10.50

Hits. Concert per a nadons 			

Auditori - Sala d’Assaig

10.30 - 11.15

Doctor Prats					

Auditori - Sala Montselvatge

11.00 - 12.00

Jordi Tonietti					Escenari Festivalot Village

11.15 - 12.00

Hits. Concert per a nadons 			

11.30 - 12.30

Obeses					Auditori - Sala Cambra

12.00 - 12.30

Actuació Escoles de Música			

Escenari Escoles de Música

12.15 - 12.50

Hits. Concert per a nadons			

Auditori - Sala d’Assaig

12.30 - 13.15

Doctor Prats					

Auditori - Sala Montselvatge

12.30 - 13.45

Xiula						Escenari Devesa

13.45 - 15.00

Gavaldà DJ					Escenari Festivalot Village

14.30 - 15.30

Festivalot Village				

15.30 - 16.00 Actuació Escoles de Música			

Auditori - Sala d’Assaig

Escenari Festivalot Village
Escenari Escoles de Música

16.45 - 18.00

Natxo Tarrés & The Wireless		

Escenari Devesa

18.15 - 19.30

Nyandú					Escenari Devesa

Les entrades del Festivalot 2019 ja
són a la venda i es poden comprar a
través de la pàgina web del festival:
www.festivalot.cat

