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FeStIVaL D,eStIU 

a FInCa MaS SOLerS
14 DE JULIOL DE 2017 

SANT PERE DE RIBES

Des dels seus inicis, el Sons Solers ha estat sempre un festival diferent a la resta dels 
que se celebren a Catalunya. Nascut a l’estiu de 2014, el festival de Finca Mas Solers ha 
apostat per una programació de qualitat basada en la música feta al país i per una essència 

pròpia que el converteixen en el que anomenem Slow FeStival.



per QUÈ?

entOrn natUraL
el Sons Solers se celebra en l’entorn incomparable 
de Finca Mas Solers, l’antic Gran Casino de 
Barcelona. Rodejada pel bosc de Solers, els idíl·lics 
jardins Mònaco i l’amfiteatre de la finca són els 
escenaris d’un festival que promociona el territori i 
fomenta el respecte per la natura.

KM 0
apostem per la música de qualitat feta a 
Catalunya i d’estils molt diversos. la promoció 
dels artistes del territori és un dels objectius 
principals del festival. 

SegeLL prOpI
apostem per la qualitat per davant de la 
quantitat. Ni cues, ni massificacions, ni ac-
tuacions solapades, ni presses, etc. Un fes-
tival diferent a la resta de l’oferta d’esdeve-
niments musicals.

gaStrOnOMIa prÒpIa  
I De QUaLItat
el Sons Solers és també una gran oportunitat 
per degustar l’excel·lent oferta gastronòmica 
de Finca Mas Solers, un referent en la 
celebració de tota mena d’esdeveniments.

tot això Fa Del SoNS SoleRS Molt 
MéS qUe UNa Nit pleNa De MúSiCa, 
el CoNveRteix eN UNa expeRièNCia 
MUltiSeNSoRial, UN aUtèNtiC Slow 
FeStival peR GaUDiR RelaxaDaMeNt.

Caïm Riba. 2015

Joana Serrat. 2016

Ramon Mirabet. 2016
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LLOC
Finca Mas Solers 
(antic Gran Casino de Barcelona) 
Sant pere de Ribes

Data
Divendres 14 de Juliol, 20h-03h

eSCenarIS
Jardins Mònaco i amfiteatre 

eSpaIS
- Zona Chill out
- Zona vip
- espai Gastronòmic 
- Barres repartides per les 9 hectàrees de jardins
- aparcament gratuït

entraDeS
- entrada gratuïta per als menors de 12 anys
- preu entrada anticipada 25€. 
   venda a www.sonssolers.cat
- preu entrada a taquilla 35€

- Sonsos: el Sonso és la moneda oficial del Sons 
Solers que s’utilitza tant a les barres com a l’es-
pai gastronòmic. 1 Sonso és equivalent a 2,50€. 
es podran bescanviar en diversos punts del 
festival.

XarXeS OFICIaLS
@SonSolers

organitza: amb el patrocini de:

TICKET// moneda
EQUIVALENT A 2,5€ IVA INCLÒS

1sonso
0000 0000 FIN
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RS

ticket ENTRADES + SONSOS.indd   3 12/7/16   9:27

Col·laboradors:

®

InFOrMaCIÓ 
prÀCtICa

prOgraMaCIÓ  
artÍStICa
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Sopa de Cabra arriba al festival Sons Solers en el que 
serà un dels seus darrers concerts de la gira Cercle. 
els gironins, que han estat els grans protagonistes 
de la història del rock català dels darrers 30 anys, 
oferiran un espectacle basat en els seus grans èxits, 
cançons que s’han convertit en llegendàries passant 
de generació en generació. 

aquesta darrera etapa de Sopa de Cabra ha tingut 
un gran recorregut en els seus tres anys de durada. 
Després d’aparèixer per sorpresa al terrat de l’oficina 
de turisme de Girona per anunciar el seu retorn, 
davant de 8.000 persones, la banda va reafirmar el 
seu enorme poder de convocatòria omplint tres dies 
consecutius el palau Sant Jordi, aplegant més de 
15.000 persones i convertint-se en el grup en català 
més venedor del 2015. 

Després de més de deu anys sense publicar noves 
cançons, l’àlbum Cercle ha estat un dels discs en 
català més venuts de l’any. la gira de presentació, 
que compta amb una producció escènica comparable 
a la dels grans artistes internacionals i que poques 
vegades es pot veure en un grup català, els ha dut a 
actuar a una vintena de poblacions, venent més de 
30.000 entrades i esdevenint novament com el grup 
més venedor d’entrades per segon any consecutiu. a 
més, el 2016 ha servit també per celebrar els 30 anys 
de la banda dalt dels escenaris, una efemèride que 
els ha permès actuar per primera vegada a londres o 
retornar a Madrid després de 20 anys. 

SOpa  
De Cabra
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Després de 12 anys d’exitosa carrera, Mazoni (Jaume 
pla) torna al Sons Solers per presentar Carn, os i tot 
inclòs, el seu darrer treball enregistrat en format 
completament acústic. acostumat als salts sense 
xarxa i a la reinvenció constant, Mazoni aporta ara 
un disc d’extrema sinceritat, tot un manual de com 
renéixer de les cendres quan et sents més vulnerable 
que mai. Un disc on, de nou, sorprèn amb un gir 
estètic radical, incansable en el seu intent de no fer 
mai dues vegades seguides el mateix.

Només acompanyat per la seva guitarra acústica, 
Mazoni en fa prou amb els mínims elements per 
omplir el paisatge sonor i captivar-nos: una història, 
una melodia, la seva veu. Una fórmula que no és 
nova, sinó que han aplicat al llarg de la història grans 
referents de la música pop per lliurar-nos obres de 
màxima sinceritat.

en aquest viatge l’única acompanyant puntual és 
Judit Neddermann, que suma la seva veu a la de 
Jaume pla en tres cançons, i en el que les històries 
apunten a vèrtexs diversos de l’amor però sobretot 
representen una lluita per l’autoafirmació i el 
renaixement personal tot sovint des de la comunió 
amb la natura.

Carn, os i tot inclòs, el vuitè disc d’una carrera 
musical rica i diversa, confirmen Mazoni com un dels 
grans compositors de casa nostra, un escriptor en 
majúscules. tot un supervivent de la nostra escena, 
protagonista d’experiències singulars com la ja mítica 
gira dels 31 dies i autor de clàssics com eufòria, No 
tinc temps o més recentment a.i.lo.D.i.U.

MazOnI
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Judit Neddermann s’ha consolidat durant els darrers 
anys com una de les veus de referència del panorama 
musical català. Després de col·laborar en diversos 
projectes i grups musicals com els amics de les arts 
(veu femenina a “Bed & Breakfast”), the Gramophone 
allstars o el projecte “viatge d’hivern” del Brossa 
quartet de Corda, la cantautora de vilassar de Mar va 
engegar la seva carrera en solitari l’any 2014 amb el disc 
tot el que he vist, treball que li va valer dos importants 
reconeixements; el premi Miquel Martí i pol del vii 
Certamen terra i Cultura i el premi Descobertes 2014.

Neddermann presentarà al Sons Solers, acompanyada 
de la seva banda habitual, el seu segon disc Un segon, 
un pas ferm en la seva proposta íntima i personal en 
el que hi ha una barreja musical que defineix l’univers 

plural de la cantant (pop, folk, jazz, world) i que li ha 
valgut el premi enderrock 2017 a la Millor Cançó d’autor 
per “Mireia” i el reconeixement com a Millor Disc del 
2016 segons els lectors de la revista la tornada.

Un disc on regna el català però també hi trobem 
castellà, portuguès i euskera. Nou temes originals 
i una única versió en les quals Neddermann s’obre a 
cantar i compartir les seves vivències, un petit viatge 
per l’amor, el desamor, la família, la toxicitat, els 
comiats i la importància del present, de l’ara i aquí.

JUDIt  
neDDerMann
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autèntica revelació del 2016, Maria arnal i Marcel 
Bagés presentaran al Sons Solers 45 cerebros y 1 
corazón (abril 2017), el seu àlbum de debut. Recent 
premi Ciutat de Barcelona de Música pel seu segon 
ep, verbena, escollit Millor Single Nacional per la 
revista Rockdelux i obra artística de l’any segons 
els lectors de time out, la vocalista de Badalona i el 
guitarrista de Flix continuen la cadena de transmissió 
de la música popular de la millor manera possible: 
tot creant cançons pròpies que s’incorporen al seu 
projecte de rescat de gravacions de camp, arxius 
digitalitzats i fonoteques de la península ibèrica.

és el cas de tú que vienes a rondarme, single 
d’avançament i, amb la subtil carícia electrònica 
del nord-americà Grey Filastine, fruit exquisit de la 
química entre el duo i el seu productor, David Soler. 
pura màgia en el primer tast d’un repertori que 
bascula sobre un concepte fonamental: la memòria.

Ja des del títol, el d’una lletra que la Maria va escriure 
en llegir la notícia de l’aixecament d’una fosa de la 
Guerra Civil a la pedraja (Burgos), 45 cerebros y 
1 corazón parla d’allò que recordem i d’allò que ens 
volen fer oblidar. Més properes a l’escruixidora 
emoció del seu directe, les noves preses de Ball 
del vetlatori, present al seu auto-editat primer ep 
Remescles, acoples i Melismes (2015) o a la vida 
(ovidi Montllor) fan el pont de plata a set inèdits que 
arriben per quedar-se, com l’adaptació del poema de 
Joan Brossa la gent no s’adona del poder que té (la 
gent) o la magnètica Desmemoria.

MarIa arnaL I  
MarCeL bagéS
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SOnS SOLerS 2014 SOnS SOLerS 2015

el Sons Solers celebrarà aquest proper 14 de juliol la 
seva quarta edició. en les tres anteriors han passat pels 
escenaris del festival bandes tant reconegudes en l’es-
cena musical del país com the excitements, Joan Colo-
mo, Sanjosex o Mazoni, d’entre d’altres.   

Organitzen:

Venda d’entrades:
Patrocinador:

SANJOSEX 
ROGER MAS
RENALDO & CLARA

EL PETIT DE CAL ERIL
MAZONI

PACOSAN
www.fincamassolers.com - T. 93 893 36 66

INFORMACIÓ: 

SONS SOLERS
FINCA MAS SOLERS

 Sant Pere de Ribes

PANTONE         C - M - Y - K
1795              15-100-100-0
871               0 -32 -100-32

ED-3L

2a EDICIÓ

www.sonssolers.cat  -  T. 93 893 36 66

DIVENDRES 17 DE JULIOL DE 2015, 20h 

sonssolers.cat

eDICIOnS 
anterIOrS

1312 12

eDICIOnS 
anterIOrS
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FInCa
MaS SOLerS

SOnS SOLerS 2016

DIVENDRES 15 DE JULIOL, 20H

Entrades anticipades a 19€
www.sonssolers.cat

FESTA MAJOR SNT PERE DE RIBES.indd   1 13/5/16   11:49



eSDeVenIMentS COrpOratIUS  
espais amplis, íntims i versàtils que s’adapten 
a totes les necessitats. Grans empreses com 
audi, Bacardí o Royal Bank, entre d’altres, ja 
han celebrat amb total satisfacció els seus 
actes d’empresa. 

CaSaMentS,  
COMUnIOnS I bateJOS  
Finca Mas Solers té un espai per a cada 
celebració. els seus elegants salons i els 
encantadors jardins i ambients exteriors 
són ideals per a celebrar una cerimònia o un 
banquet de somni.  

rODatgeS
Un palau i uns jardins de pel·lícula ideals 
per a localitzacions de cinema, televisió i 
publicitat. Ferrero Rocher, Disney Chanel o 
lancomé, entre d’altres, ja han triat Finca 
Mas Solers com el seu plató. 

CUIna prÒpIa
Finca Mas Solers s’ha consolidat com un 
referent gastronòmic de la zona gràcies al 
seu excel·lent equip de cuina.

FInCa  
MaS SOLerS

Finca Mas Solers és un espai emblemàtic de Sant 
pere de Ribes. el seu arrelament al territori data 
del segle xiii i s’allarga en el temps fins a dia d’avui. 
aquest palau renaixentista va acollir, fins l’any 1999, 
l’antic Gran Casino de Barcelona en una època 
daurada en la que el glamur era el protagonista. 

Finca Mas Solers continua, actualment, sent seu 
d’esdeveniments de tota mena amb un element en 

comú, l’èxit organitzatiu i la satisfacció de tots els 
clients.  amb una gran varietat d’elegants salons, 
amb capacitat des de 20 fins a 1.200 persones, i uns 
idíl·lics jardins que compten amb un impressionant 
amfiteatre a l’aire lliure, Finca Mas Solers s’ha 
consolidat com un paratge excepcional ubicat al cor 
del Garraf on celebrar tota mena d’esdeveniments. 

tot això a toCaR De vilaNova i la GeltRú 
i a NoMéS 30 MiNUtS De BaRCeloNa, 5 
MiNUtS De SitGeS i 30kM De l’aeRopoRt 
De BaRCeloNa-el pRat!
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l’accés a Finca Mas Solers està ubicat a la carretera 
Bv-2112, de vilanova i la Geltrú a Sant pere de Ribes.

arrIbaDa DeS De bCn 
autopista C-32 direcció tarragona. a l’alçada del 
km. 32, agafar la Sortida núm. 26 cap a Sant pere de 
Ribes – Sitges. a la bifurcació, girar a la dreta direcció 
Sitges-vilanova i la Geltrú. a la primera rotonda girar 
a la dreta direcció vilanova i la Geltrú, continuar 
recte i, 100m després de la tercera rotonda, girar a la 
dreta per agafar el camí de xiprers que condueix cap 
a Finca Mas Solers.

peR a qUalSevol DUBte SoBRe l’UBiCaCió 
De FiNCa MaS SoleRS poDeU CoNtaCtaR a 
tRavéS Del CoRReU: 
MaSSoleRS@FiNCaMaSSoleRS.CoM 
o Del telèFoN: 938 933 666

C-31 C-246 A

BV-2112

SORTIDA 26
VILANOVA I LA GELTRÚ EST

C-31

VILANOVA I
LA GELTRÚ

CUBELLES

CUBELLES

TARRAGONA

BARCELONA

ST. PERE 
DE RIBES

ST. PERE 
DE RIBES

AV. D
ELS XIPRERS

C-32

C-246 A

www.sonssolers.cat

COM 
arrIbar
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