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Presentació

Invitació

És difícil precisar amb exactitud l’origen de la música i emmarcar-lo en 
una època de la història. Des de la prehistòria els homes han tingut la 
necessitat de comunicar-se i han utilitzat objectes per emetre sons, i 
també ja tenien la inquietud de reproduir els sons que provenien de 
la naturalesa. D’alguna manera això ens mostra la necessitat des de 
sempre de la comunicació mitjançant sons, tot i que no es pot parlar de 
música en aquests termes.

L’origen de la música, entesa com la creació de sons complexos, va ha-
ver d’esperar una mica més. Per a molts investigadors el terme música 
ve de “musa”, deessa de la mitologia grega i romana i font d’inspiració 
dels homes dedicats a les arts. La música és bellesa, ordre, simbolisme 
i pacifisme i aquests són els millors exponents de totes les civilitzacions, 
i depenent de la modalitat i de les circumstàncies donen a la vida el 
ritual de la superació, personal o social.

A més d’aquests elements conceptuals, la música ens ajuda a desem-
pallegar-nos de mals humors, a retrobar l’harmonia dels sentits, i és una 
bona oportunitat per crear aquest binomi de convivència entre pobles.

A banda de tots aquests components, volem destacar-ne un: la il·lusió. 
La il·lusió de veure néixer el SONA AMER, una iniciativa musical àmplia i 
variada, que volem i posem a l’abast de tothom i que esperem que creixi 
amb el temps, a fi que el poble d’Amer, poble de músics, sigui un refe-
rent cultural per a tots. Estem molt esperançats i també molt agraïts per 
la complicitat i facilitat que hem trobat en la col·laboració de les institu-
cions, necessària per al seu assoliment, i l’interès i el compromís, i tenim 
l’obligació i la satisfacció de fer-los copartícips dels resultats d’aquesta 
feliç iniciativa, de la qual ens sentim molt contents. Així, aquesta il·lusió 
que avui sentim, desitgem poder-la mantenir durant molts anys, i veure 
aquest projecte que avui neix consolidat amb molt d’èxit. 

AJUNTAMENT D’AMER

Amer et convida a viure la música amb el talent artístic que més sona i 
amb una diversitat musical plena de passió a cada nota i a cada compàs.

Amer sonarà a jazz, a blues, a saxos, a música de cambra, a música 
contemporània, a música en família i a música clàssica.

Des de diferents espais del Monestir d’Amer t’oferim una programació 
musical per emocionar-te a cada concert.

Et facilitem abonaments, descomptes especials per a joves i escoles de 
música, i posem al teu abast tot un món de sensacions.

Gaudiu de la música.



en família
Sona



Tubs i tubes
Joan B. Domènech, tuba · Víctor Ferragut, bombardino · Maria Puertas, tuba

ESPECTACLE FAMILIAR DE L’AUDITORI DE BARCELONA
Tubes de totes les mides i colors, bombardins, didgeridoos i 
enginyosos instruments inventats com l’harmònica d’ampolles, la 
tuba de regadiu o el contratubófono...

Concert interpretat per 2 tubes, un bombardí i altres tubs sonors, amb 
un repertori bàsicament de danses. Gaudirem de danses de diferents 
països del món, així com de les que compositors de diferents èpoques 
i estils han inclòs en la seva obra. Tot això dins l’embolcall d’un entorn 
estètic dissenyat per aconseguir que cada moment del concert sigui 
únic. Els intèrprets oferiran la seva música desplaçant-se pel voltant 
i per entre mig del públic, per viure-ho tot més intensament. Afina la 
imaginació i vine a descobrir les infinites possibilitats dels instruments 
de vent en un concert amb músiques que van de Bach a Satie, i amb 
arranjaments d’Albert Guinovart.

Direcció musical: Albert Guinovart
Direcció escènica: Marta Galán

Recomanat de 0 a 8 anys.

Taquilla: 8 €
Menors de 10 anys: Gratuït
Escoles de música: Gratuït

22 de gener
17:30

El Casal

Dia

Hora

Espai

EntradesAmb la col·laboració de:en família
Sona
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Amb la col·laboració de:

Dúo Degas
Mateja Zenzerovic, acordió · Ander Tellería, acordió

El basc Ander Tellería és el brillant guanyador de la primera edició 
del Premi Joventuts Musicals de Catalunya al millor intèrpret d’obra 
d’autor català en el marc d’El Primer Palau. Es presenta a la Xarxa 
a duo amb l’original proposta Ballet i pintura, un recital que uneix 
la dansa i la pintura a través de la música.
 
Ander Tellería és un dels acordionistes estatals amb més projecció in-
ternacional. Ha treballat amb compositors com Sánchez-Verdú o Sote-
lo. Ha obtingut primers premis al John Cage International Competition, 
Certamen Nacional de Arrasate, International Accordion Competition 
de Pula, Concurso Permanente de JME, Mirabent i Magrans o Concurs 
Instrumental Saint Anastassi. Format a Musikene i Würzburg, és pro-
fessor al Conservatori d’Aragó. Mateja Zenzerovic s’ha format a Okud 
Istra i Hannover. Ha obtingut premis als concursos de Camalo, Erbezzo, 
Castelfidardo (Itàlia), Pula, Rijeka (Croàcia), Alcobaca (Portugal), Tijanjin 
(Xina), Arrasate (Espanya), Baden-Baden, Klingenthal i Hamburg (Ale-
manya). Ha col·laborat amb compositors com G. Kurtag o M. Stockhau-
sen. Ha actuat a festivals com el Mozart Woche, el Bruecken Festival o 
el Tiroler Festspiele.

Anticipada: 10 €
Taquilla: 12 €

De 10 a 18 anys: 8 €
Escoles de música: 6 €

28 de gener
21:30

El Casal

Dia

Hora

Espai

Entradesmúsica de cambra
Sona
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Amb la col·laboració de:

Xavi Torres Trio
Xavi Torres, piano · Vic Moliner, contrabaix elèctric · Joan Terol, bateria

El Xavi Torres Trio, premiat com a Grup de l’Any 2015 per l’AMJM 
i guanyador dels prestigiosos concursos europeus Sena Dutch Jazz 
Competition 2016 i Keep An Eye International Jazz Award 2015, és 
un dels grups de jazz de referència al nostre país, condició que ha 
refermat amb el seu primer disc, l’esplèndid Skyline (Seed Music 
Records, 2015).
 
El jove pianista tarragoní Xavi Torres, un dels músics més destacats i 
amb més projecció del panorama jazzístic nacional, viu actualment a 
Àmsterdam, on ha estudiat el Màster de Jazz i la Llicenciatura de Clàssic 
al Conservatorium van Amsterdam. El 2016 ha estat premiat al reco-
negut Sena Dutch Jazz Competition i el març de 2015 va guanyar el 
prestigiós concurs Keep An Eye International Jazz Award amb el Xavi 
Torres Trio. L’any anterior ja va guanyar el premi com a millor solista en la 
mateixa competició, i aquest any ha estat seleccionat com a millor grup 
de l’any per l’AMJM (Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de 
Catalunya). Torres lidera el seu trio acompanyat pel contrabaixista ban-
yolí Vic Moliner i el bateria reusenc Joan Terol. Moliner és un dels músics 
més actius de Barcelona, bé sigui com a baixista, productor o composi-
tor, i Terol és un dels bateries més sol·licitats a Holanda i Catalunya i ha 
tocat amb figures com Benny Golson, Lee Konitz o Maria Schneider. El 
grup va gravar el seu primer disc l’estiu de 2014, titulat Skyline i produït 
pel prestigiós músic i productor Joan Díaz. L’àlbum va sortir a la llum el 
gener de 2015 i ja ha estat presentat a Holanda, Itàlia, Mallorca i Cata-
lunya en diversos clubs i festivals.

Anticipada: 10 €
Taquilla: 12 €

De 10 a 18 anys: 8 €
Escoles de música: 6 €

11 de febrer
21:30

El Casal

Dia

Hora

Espai

Entradesjazz
Sona
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Amb la col·laboració de:

Agnès Mauri i
Benedek Horváth
Agnès Mauri, viola · Benedek Horváth, piano

La violista Agnès Mauri es presenta amb un programa imaginatiu i 
divers que li permet demostrar perquè és una de les nostres solis-
tes amb més projecció.
 
Recentment guardonada al concurs El Primer Palau, la crítica destaca 
d’ella «la seva presència escènica, la qualitat del so i una maduresa 
interpretativa inusual». Ha actuat en festivals com el Lucerne Festival in 
Summer i el Kammermusikfestival Basel a Suïssa, l’International Musi-
cians Seminar-Prussia Cove a Anglaterra, el Festival Castell de Peralada 
a Catalunya, el Schleswig-Holstein Musik Festival a Alemanya o el Viola 
Space 2015/Tokyo International Viola Competition al Japó. Ha enregis-
trat per a Catalunya Música i per a TV Man Union al Japó. Ha tocat amb 
músics com Conradin Brotbek, Silvia Simionescu, Adelina Oprean, Anke 
Dill, Barbara Doll o Felix Renggli. Ha estudiat amb Jonathan Brown i el 
Quartet Casals a l’ESMUC, on ha obtingut les màximes qualificacions, i 
amb Thomas Riebl a la Universität Mozarteum Salzburg.
Agnès Mauri toca una viola francesa del luthier Jean-Louis Prochasson.
 
Benedek Horváth. Va rebre el seu grau de Mestratge en Interpretació 
Especialitzada de la Musik Akademie de Basilea el 2015.Benedek és 
guanyador del Concurs de Piano Paloma O’Shea Internacional (Santan-
der, Espanya 2012), i de Musikpreis Rahn (Zurich, Switzerland 2016) 
entre molts altres. A l’edat de 13 anys, Benedek va gravar el seu primer 
disc amb l’orquestra simfònica MATAV.

Anticipada: 10 €
Taquilla: 12 €

De 10 a 18 anys: 8 €
Escoles de música: 6 €

25 de març
21:30

Església

Dia

Hora

Espai

Entradesclàssica
Sona
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Stentor Brass
Josep Anton Casado i Francesc Colomina, trompetes · Ionut Podgoreany, trompa
Jordi Berbegal, trombó · Joan B. Domenech, tuba

«La finalitat de l’art és donar cos a l’essència secreta de les coses, no 
el copiar la seva aparença». Aristoteles. «L’art quan és bo, és sempre 
entreteniment». Amb aquesta idea de Bertolt Brecht se’ns presenten 
cinc solistes de metall que pertanyen a l’Orquestra del GranTeatre del 
Liceu i a l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Ens proposen un concert amb repertori molt variat, que inclou peces des 
de la majestuosa Arribada de la Reina de Saba de G.F. Haendel fins West 
Side Story de Bernstein.

Adquirir el compromís d’oferir entreteniment buscant sempre plasmar l’es-
sència secreta de la música és per a ells la millor presentació, i com a mis-
satgers de l’art que són, poder transmetre la nostra pròpia personalitat és i 
serà el seu objectiu primordial, encara que ja forma part del seu compromís 
de vida adquirit per a la música.

Són cinc músics professionals pertanyents a les dues orquestres d’Opera 
residents a Catalunya, l’Orquestra Simfònica del Vallès i l’Orquestra del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, tots solistes de trompeta, trompa, trombó i 
tuba. L’ésser partícips d’un espectacle elevat a la màxima expressió com 
és l’Opera els enriqueix professionalment i els permet afrontar aquest nou 
projecte de música de Cambra amb una major amplitud de visió artística.

La seva inquietud passa per la qualitat i per l’originalitat dels seus projec-
tes. El seu extens repertori abasta des de música barroca adaptada per a 
quintet de metalls fins música contemporània original per aquesta mateixa 
formació.

Amb la col·laboració de: Gratuïta

8 d’abril
18:00

Església

Dia

Hora

Espai

Entradaa clàssica
Sona
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Aupa quartet
Asier Suberbiola, violí · Felipe Escalada, viola
Martín Meléndez, cello · Pere Nolasc Turu, quinton francès

Aupa és un quartet de corda centrat en la composició i interpreta-
ció de música moderna, donant sempre un protagonisme especial 
a la improvització.

La seva diversa procedència, cultura i gustos musicals els fan inspirar 
en el Jazz, el Funk, el Son Cubano o el Flamenc, per desenvolupar un 
estil propi, cada vegada més recognoscible.

«AUPA: interjecció que s’empra per animar a algú a aixecar-se o 
aixecar quelcom.»

La seva música té l’ambició de ser aquella interjecció que aixequi l’ener-
gia del públic i el faci gaudir tant com a ells.

Són residents a Barcelona, on han tocat a les sales més importants:
Jamboree, Apolo, Luz de Gas o Palau de la Música. Han tocat també al 
Jazzaldia (Festival de Jazz de San Sebastián) i han fet gires per Espanya, 
Itàlia, França i la República Popular de la Xina, on varen tocar al Gran 
Teatre de Shanghai.

El 2014 foren guanyadors del primer concurs Made in Shasta, gràcies al 
qual varen publicar el seu primer disc UP.

Dinàmics i emprenedors, han tocat amb gran quantitat d’artistes i han 
col·laborat en estudi amb molts d’ells.

Amb la col·laboració de: Anticipada: 10 €
Taquilla: 12 €

De 10 a 18 anys: 8 €
Escoles de música: 6 €

30 d’abril
19:00

El Casal

Dia

Hora

Espai

Entradescontemporània
Sona
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Limnos quartet
Elena León, saxo tenor · Esther Sabaté, saxo alt
Gemma Torralbó, saxo soprano · Núria Brull, saxo baríton

Limnos Quartet proposa un repertori basat en la singular actualitat 
del saxo, un instrument que segueix construint la seva història 
dia a dia tot mantenint-se viu i en constant evolució. En el seu 
programa reflecteix la tradició del saxo clàssic i contemporani, amb 
una especial atenció al dinàmic panorama català. 
 
Limnos Quartet neix l’any 2005 a França. Ha actuat a nombroses sales 
i festivals d’Espanya i França amb un programa que explora la gran 
versatilitat d’aquesta formació. Interpreta des de repertori representatiu 
de l’escola tradicional del saxòfon a transcripcions, passant per un 
ampli ventall d’obres de compositors actuals. En aquest darrer camp, 
les seves membres han tingut l’ocasió de treballar directament amb 
els compositors S. Brotons, D. Tchesnockov i D. Salleras. S’han format 
amb saxofonistes de reconegut prestigi com Eric Devallon, Claude 
Delangle, Juan Jiménez, Christophe Bois i Luis Ignacio Gascón. L’any 
2011 el quartet va obtenir el tercer premi al III Concurso Internacional 
Yamaha de Cuartetos de Saxofón, celebrat a Madrid, i va ser finalista del 
I Concurs Internacional de Música de Cambra La Porta Clàssica-Matas 
i Ramis.

Amb la col·laboració de: Anticipada: 10 €
Taquilla: 12 €

De 10 a 18 anys: 8 €
Escoles de música: 6 €

27 de maig
21:30

El Casal

Dia

Hora

Espai

Entradesa saxos
Sona

Premi Internacional 
Frederic Mompou
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JL Pardo
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Nit de Blues
Malestruch + Kenny «Blues Boss» Wayne & JL Pardo i Tota Blues

Nascut a San Francisco, USA, Kenny Blues Boss Wayne, és un pianista 
fora de sèrie i un cantant ple d’ànima. Guanyador d’infinitat de premis entre 
els que figuren el Premi Juno al Millor disc de Blues 2006 i 3 vegades con-
secutives el premi al millor instrumentista de la prestigiosa revista Living 
Blues a més de nominacions als Grammy, entre d’altres.
El seu toc i approach al blues és clàssic però indubtablement sona total-
ment fresc i renovat.
Gira constantment per mig món i els seus discos són unes delícies.

Jose Luis Pardo és un guitarrista, i cantant de Blues procedent d’Argentina.
Durant els últims 15 anys ha passat de festival en festival entre USA, Ar-
gentina, Brasil, Espanya i Rússia. És un guitarrista molt virtuós, però sense 
deixar de banda el clàssic i autèntic de l’estil.
Ha acompanyat a figures de primera línia per tot el món.

Tota (Flavio Rigatozzo) és un harmonicista i cantant procedent d’Argentina, 
establert a Barcelona. Fundador i líder de TOTABLUES BAND, és un referent 
del Chicago Blues i del “SOUTHSIDE sound” de la ciutat. S’ha passejat per 
la majoria de festivals de Blues d’Espanya ja sigui amb TotaBlues Band o 
acompanyant figures internacionals.
Una garantia de Blues tradicional autèntic

Malestruch, El grup neix el 2012 però no és fins el 2015 que no troben 
una estabilitat en la composició del grup. Ens és difícil definir-los en un estil 
musical però, si ho haguéssim de fer, diríem que son un grup de Rock&Roll 
en català, amb tocs de Blues i country: «escrivim i toquem la música que 
ens agrada escoltar.»

Amb la col·laboració de: Anticipada: 10 €
Taquilla: 12 €

De 10 a 18 anys: 8 €
Escoles de música: 6 €

4 de juny
19:00

El Casal

Dia

Hora

Espai

Entrades

Sona
blues
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Amb la col·laboració de:

Saphie Wells &
The Swing Cats
Saphie Wells, veu · Joan Subirats, saxo 
Marc Massagué, guitarra · Alejandro «Wassylli» Granados, contrabaix

Saphie Wells & The Swing Cats ens presenten un repertori de swing 
recordant temes clàssics del jazz en format acústic i original. Amb 
la càlida i melodiosa veu de Saphie Wells acompanyada de tres 
grans instrumentistes, el seu treball repassa al més pur estil dels 
anys 30 i 40 temes d’artistes com Billie Holiday, Ella Fitzgerald, 
Chet Baker, Duke Ellington, George Gershwin, Jimmy McHugh i Do-
rothy Fields, entre d’altres.

El conjunt Saphie Wells & The Swing Cats està liderat per la cantant 
afroamericana Saphie Wells (Lima, Perú, 1986) formada al Perú i a Bar-
celona.

El grup ha participat al Festival de Jazz de Platja d’Aro, al Vinum Nature, 
a l’Andorra Shopping Festival, als Pavellons Güell, a les Tardes de Swing 
al Museu Nacional d’Art de Catalunya i al certamen Jazz al Jardí de la 
Pobla de Segur, entre d’altres.

Taquilla inversa

17 de juny
22:00
Absis

Dia

Hora

Espai

Entrada



Informació

ENTRADES

Anticipada: 10 €. Taquilla: 12 €.
De 10 a 18 anys amb carnet d’estudiant, que s’haurà de presentar junt l’entrada, 8 €. 
Estudiants d’escoles de música, amb acreditació d’estudiant, 6 € 
Entrada gratuïta per a nens/es menors de 10 anys acompanyats d’un adult.
Concert de Tubs i Tubes: 8 €.
Stentor Brass – Gratuït 
Saphie Wells & The Swing Cats – Taquilla inversa
Adquisició d’entrades i abonaments a les oficines del ajuntament d’Amer i a  
cultura@amer.cat
Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import 
en cas de cancel·lació de l’esdeveniment.
Si per causes de força major o altres degudament justificades no pogués iniciar-se 
l’espectacle, l’organització, al seu criteri, podrà establir una nova data per a la cele-
bració del mateix, o suspendre definitivament l’acte, retornant l’import de l’entrada 
en el termini de 15 dies des de la data de suspensió, pel procediment que l’organit-
zador consideri oportú. 
No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació a causa de males 
condicions climatològiques amb perill evident per al públic o artistes, degudament 
acreditat, desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol, vagues i / o 
manifestacions o altres causes de força major no imputables a l’organitzador.
No s’admeten devolucions ni canvis d’entrades.

ABONAMENTS

Preu abonament: 7 concerts 55€.
Els abonaments, que son nominatius, atorguen el dret de reserva de seient.   
En cas que es presentin concerts fora d’abonament, els abonats gaudiran d’un des-
compte especial. 
FACILITATS DE PAGAMENT ABONAMENT: Pagament fraccionat en 2 terminis sense 
recàrrec.
PRIORITAT DE LOCALITATS:

Accés preferent a les millors localitats disponibles.
Garantia de localitat fixa per a tots els concerts de l’abonament.
Reserva per a la següent temporada de les localitats abonades.

 

SERVEI A L’ABONAT
 
A Sona Amer estem sempre a disposició dels nostres abonats per atendre qualsevol 
dubte o consulta i agraïm els suggeriments que ens fan arribar i que ens ajuden a 
millorar el nostre servei.
Enviament per correu electrònic amb antelació dels programes de mà de cada con-
cert. Atenció personalitzada als abonats en tots els concerts. 
Accés a promocions especials exclusives per a abonats.



PREGUNTES FREQÜENTS

No trobo el meu abonament, què faig?
En cas de pèrdua de l’abonament, haurà de sol·licitar una reimpressió, que està 
subjecta a autorització per part de l’ajuntament d’Amer. No es pot garantir l’accés a 
la sala en cas de pèrdua o deteriorament de l’abonament.
Puc retornar l’abonament?
Un cop s’ha formalitzat la compra i realitzat el pagament parcial o total de l’abona-
ment, aquest no podrà ser anul·lat sota cap concepte i no es retornarà cap import 
ja abonat. 
No puc anar a un concert, ¿la meva entrada es pot posar a la venda i puc recu-
perar el seu import?
Sona Amer no pot posar a la venda entrades ja emeses, per la qual cosa si per algun 
imprevist no pogués assistir a algun concert no seria possible reemborsar l’import. 

INFORMACIÓ GENERAL

• Queda totalment prohibida l’entrada al recinte amb begudes o aliments.
• En tot cas, l’assistent a l’acte assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els 

riscos que per a la seva persona o pertinences es puguin produir.
• L’organitzador es reserva el dret de modificar el programa si un fet aliè a la seva 

voluntat ho fes imprescindible. La cancel·lació d’un concert, no així la substitució, 
serà l’única causa admissible per a la devolució de l’import de la part proporcional 
de l’abonament o de la localitat.

• Està terminantment prohibit gravar, retransmetre i / o filmar aquest concert. Així 
com realitzar cap tipus de fotografies. 

• Les dates, programes i preus recollits en aquest programa són vàlids excepte error 
tipogràfic o material.

• Canvis en la programació: L’organització per causes d’indisposició dels / les artis-
tes anunciats / des, causes tècniques o de força major, o si altres circumstàncies 
així ho exigeixen, podrà suspendre els concerts, alterar les dates, horaris, progra-
mes i intèrprets anunciats / des

• Canvis d’ubicació: Per causes justificades i necessàries d’organització, tècniques 
i de producció, l’organització es reserva el dret de reubicar algun / a abonat / da 
oferint una altra localitat d’igual o superior zona.

• Acreditació: Per accedir a la sala, és imprescindible presentar l’abonament o la 
corresponent entrada.

• Puntualitat: En consideració al públic i als / a les artistes, es prega la màxima 
puntualitat. No es permetrà l’entrada a la Sala un cop iniciada la representació, 
excepte en els descansos.

• Telefonia mòbil: S’hauran de desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alar-
mes abans d’entrar a la sala.

• Zona lliure de fum.
• Dret d’admissió: L’organització es  reserva el dret d’admissió.
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On menjar i dormir
HOTEL RURAL LA MASIA DE AMER 
Costa de santa Brigida s/n
Tel 972 43 10 51 
www.masiadamer.com 

RESTAURANT FONDA GIRALT 
Plaça Sant Miquel, 5
Tel. 972 43 00 45

SNACK BAR TORRENT 
Plaça del Centre, 1
Tel. 972 43 00 73

RESTAURANT SANT MARÇAL 
Carretera d’Olot c-63 km. 48
Tel. 972 43 07 23
www.restaurantsantmarsal.com

CAN FRANC1 
Carrer Ludovico Pio, 3
Tel. 972 43 07 80 – 663 12 58 63

BAR L’INFINIT 
Plaça de la Vila, 28
Tel. 648 902 460

LA GRANJA 
Plaça de la Vila, 8
Tel. 616 305 612

CAFÈ COMERÇ 
Plaça de la Vila, 19
Tel. 972 43 00 56

CASA TURISME RURAL MAS LLORICHS 
Tel. 972 43 01 46
www.masllorichs.com

MAS EL CASOT 
Tel. 619 17 39 63
www.elcasot.cat

CASA TURISME RURAL MAS L’ORIOL
Tel. 630 98 56 35
https://www.escapadarural.com/casa-rural/girona/mas-loriol



Programació
Data Hora Artistes Espai

22 gener 17:30 TUBS I TUBES El Casal

28 gener 21:30 DÚO DEGAS El Casal

11 febrer 21:30 XAVI TORRES TRIO El Casal

25 març 21:30 AGNÈS MAURI I BENEDEK HORVÁTH Església

8 abril 18:00 STENTOR BRASS Església

30 abril 19:00 AUPA QUARTET El Casal

27 maig 21:30 LIMNOS QUARTET El Casal

4 juny 19:00 MALESTRUCH + KENNY «BLUES 
BOSS» WAYNE  & JL PARDO I TOTA 
BLUES

El Casal

17 juny 22:00 SAPHIE WELLS & THE SWING CATS Absis

Rambla Monestir s/n • 17170 Amer - Girona
Tel. +34 972 43 11 12
Mbl. +34 622 33 72 55

www.amer.cat
cultura@amer.cat

www.ideagc.com/sona-amer
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Organitza:

Amb el suport de:

Col·laboren:

Premi Internacional 
Frederic Mompou

Ajuntament d’Amer


