
ACONSEGUEIX
LA TEVA ENTRADA
 
Totes les entrades es podran reservar 
online a la web entrades.navas.cat 
o bé fins una hora abans d’iniciar 
l’espectacle a taquilla, sempre i 
quan no s’hagi esgotat l’aforament.

CICLE DE 
CONCERTS 
D’HIVERN
Febrer 2022  

entrades.navas.cat disponibles a 
taquilla

Els espectacles están programats seguint les 
recomanacions sanitàries derivades de la 
Covid-19, i s’aniran adaptant segons especifiqui 
la normativa.

L’organització es reserva el dret a anul·lar els 
espectacles si és necessari.
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febrerBORJA OLALLA

& QUERALT VALLS I MARC RIVER

19h, Casal Sant Genís   5,00 €

El nou directe “My Own Voice” de Borja Olalla 
& Queralt Valls i Marc River és una mirada inti-
mista del músic bagenc que fa un recorregut 
per la seva infantesa i per diferents moments 
que l’han marcat, amb temes personals i 
introspectius. 

L’espectacle, d’un caràcter intimista, però 
també enèrgic, és un viatge per paisatges 
d’Irlanda i Escòcia amb un sabor de la música 
folk i country, on descobrirem un músic nas-
cut i crescut a Catalunya però musicalment 
molt influenciat per músiques anglosaxones. 

Tot el projecte és de km 0, ja que el procés de 
gravació, de muntatge de vídeos i actualment 
de gestió es fa tot per l’artista. 

ELISABET RASPALL
& JAZZBAND NAVÀS-SÚRIA
Elisabet Raspall World Trio + Benet Palet

19h, Casal Sant Genís   8,00 €
 (el 50% de les entrades aniran destinades a la Jazzband)

Elisabet Raspall World Trio són un conjunt 
molt ben balancejat en què Elisabet lidera, 
però no acapara ni protagonitza. 

Presenten les peces a Navàs d’un dels darrers 
treballs discogràfics de la compositora, el 12è 
de la seva col.lecció, un preciós àlbum titulat 
“Links” (Vincles), una obra subtil, plena de 
composicions d’una delicada arquitectura i 
amb un bon gust exquisit.

En aquesta ocasió comptaran amb la parti-
cipació especial del trompetista Benet Palet, 
amb qui la pianista i compositora ha enregis-
trat 4 CD’s dels seus 13 editats fins ara.

EDUARD FREIXA, MARTÍ RIERA 
i MARC PUSÓ & ALUMNES DE CORDA 
DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE NAVÀS

19h, Casal Sant Genís   8,00 €
(el 50% de les entrades aniran destinades a la Jazzband)

Eduard Freixa (violí), Martí Riera (guitarra) i 
Marc Pusó (piano) ens proposen un viatge 
pels grans èxits de la història del Rock, on no 
poden faltar artistes com Queen, Bon Jovi, 
Scorpions i també d’altres més actuals com 
Imagine Dragons. 


