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Del 5 de juny al 15 de juliol de 2019, Barcelona viurà la setena edició del Festival Jardins Pedralbes.

Director, Thursday 14 March 2019 - 16:45:12

La glamurosa cantautora Carla Bruni serà l'encarregada d'obrir el festival el dia 5 de juny amb el seu últim treball discogràfic
French Touch . Un recull de cançons molt reconegudes portades al terreny personal i introspectiu de la cantant.
Posarà la música a la nit més solidària del festival: el Sopar Benèfic, que aquest any anirà destinat a la "Fundació Paideia",
que ajuda a la integració de persones amb discapacitat.

La Gala Ballet Étoiles de l Òpera de París

, que tindrà lloc la nit del 8 de juny, reunirà als millors talents de la companyia

de ballet més històrica i cèlebre del món. Els ballarins representaran peces com El Llac dels Cignes , Tchaikovsky
Pas de Deux , El Corsari i El Quixot , entre d altres.

Mariah Carey, la diva internacional per excel·lència, reconeguda amb milions de còpies venudes i múltiples premis, passarà pel
Festival Jardins Pedralbes el 10 de juny. Serà la primera vegada que actuarà a Barcelona en tota la seva carrera i l'únic concert a
Espanya de la gira Caution World Tour .

Diego El Cigala commemora amb una gira internacional el quinzè aniversari de la sortida al mercat del seu disc Lágrimas
Negras . La nit del

12 de juny podrem reviure amb el cantaor sevillà el repertori de l àlbum que va donar la volta al món.

El que va començar ara fa set anys com un joc entre amics ha acabat esdevenint una de les propostes musicals més sòlides i
singulars del panorama musical català. Joan Dausà pujarà a l escenari del Festival el dia

13 de juny per presentar el seu

Ara Som Gegants .

Al 1998 Los Planetas van editar Una semana en el motor de un autobús , el disc més important publicat per un grup indie i
un mite que encara perdura. La banda reinterpretarà l obra amb motiu del seu XX aniversari amb orquestra simfònica i cor el

14

de juny.

La nit del 15 de juny podrem viure un doble concert ple d energia de la mà de

Zahara, l'estrella indie del moment amb el seu

nou treball Astronauta , i del duet Fuel Fandango, la fusió de flamenc-cobla amb música negra i ritmes propis de
l'electrònica d'avantguarda.

Degut a les seves inoblidables actuacions en els millors teatres d'Òpera del món, Rolando Villazón s'ha convertit en un dels grans
tenors del panorama internacional, un dels més aclamats pel públic i la crítica. Actuarà al festival el dia

L aclamat cineasta nord-americà

17 de juny.

Woody Allen actuarà a Barcelona la nit del 18 de juny acompanyat de Eddy Daves New

Orleans Jazz Band , la seva banda dels últims 30 anys. Un viatge musical improvisat pel jazz del segle XX.

Després de girar pels festivals nacionals,

IZAL presenta la Gira Autoterapia el

20 de juny. Un nou show, amb un nou

muntatge i repertori que portarà als seguidors de la banda a viure una nova experiència musical durant més de dues hores de
concert.
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Vint-i-cinc anys és una eternitat en la música, però la història dels

Gipsy Kings es remunta molt més enllà. La seva és una

música que s'estén al llarg de generacions, i que ha traspassat fronteres. La nit del

21 de juny, el Festival es convertirà en una

gran festa dels grans èxits d aquest grup.

Com a fundador de la música disco i pioner de la música electrònica,

Giorgio Moroder actuarà el 22 de juny al Festival amb el

seu exitós DJs set. Al llarg de la seva carrera ha treballat amb alguns dels noms més famosos de la música, com Barbra
Streisand, Elton John, Cher, Janet Jackson i David Bowie.

L actriu, cantant, directora... multireconeguda i multipremiada

Ana Belén

presentarà el dia 26 de juny el seu nou treball

Vida , una col·lecció de composicions d'un optimisme desbordant que interpreta amb el coratge i la sensibilitat que la
caracteritzen.

Christopher Cross va fer història amb el seu àlbum debut al 1980, guanyant cinc premis Grammy, entre els quals s'inclouen, per
primera vegada, els quatre premis més prestigiosos: Disc de l'any (pel single "Sailing"), Àlbum de l'any, Cançó de l'any (també
per a "Sailing") i Millor Nou Artista. Farà la seva actuació el

Després que 2018 va veure com

28 de juny.

Gary Clark Jr es va consolidar com un dels guitarristes més importants de blues del moment,

arriba al Festival el 29 de juny amb el seu nou treball This Land , que ja ha rebut crítiques molt positives entre els mitjans
més importants del món.

El Hollywood clàssic i els teatres de Broadway es trobaran en una vetllada màgica i única el

30 de juny. PREMIERE De Broadway

a Hollywood proposa un viatge per totes aquelles melodies que viuen en la nostra memòria, però també per aquells temes de
recent explosió en la nova revolució del cinema i del teatre musical: Cats , Phantom Of The Opera o My Fair
Lady es donaran la mà amb Moulin Rouge , Pirates Del Carib , La La Land , El Gran Showman i
James Bond .

El britànic Albert Hammond és un dels compositors més exitosos dels anys seixanta i setanta i és l autor d algunes de
les cançons més cèlebres de la historia de la música.
Seves són "I don't wanna lose you" (Tina Turner), "When You Tell Me That You Love Me" (Diana Ross) o One moment in time"
(Whitney Houston) entre moltes altres.

La sensació del Soul i guanyadora d'un Grammy, Joss Stone, va assumir l'emocionant missió de ser la primera cantant en actuar a
tots els països registrats de l'ONU com a part del seu "Total World Tour". El

3 de juliol estarà a l escenari del Festival per

presentar tots els seus grans èxits.

El Festival Jardins Pedralbes serà testimoni la nit del 4 de juliol del retrobament entre el referent mundial de la música celta, Carlos
Núñez

i la banda de música folk irlandesa The Chieftains, amb "30 anys de música junts".

El doble concert de la nit del 5 de juliol es compon de les actuacions de Blas Cantó i Pedro Capó . Les cançons d aquests
dos artistes han sonat en les principals ràdios nacionals durant tot el 2018, arribant als primers números de les llistes d èxits.

Després de les seves exitoses gires de concerts en 3D per tot el món, els pioners de la música electrònica

Kraftwerk anuncien
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el seu espectacle al Festival Jardins Pedralbes el dia 6 de juliol. Al ajuntar música i performance, els concerts Kraftwerk 3-D són un
veritable "Gesamtkunstwerk", una obra d'art total.

El quartet vocal Il Divo torna de nou a Barcelona el dia 7 de juliol per presentar Timeless , el seu vuitè treball d estudi, el
disc i la gira amb el que els tenors han volgut celebrar el seu 15è aniversari.

Gilberto Gil té el do d'incorporar tots els aspectes de la vida quotidiana al seu treball, des de la vida familiar fins als moviments
polítics, socials o culturals. Amb el seu nou treball OK OK OK , que presentarà el

8 de juliol al Festival, qüestiona la

necessitat de prendre una posició com exigeix la societat.

Aquest any es celebra el 40 aniversari d un dels himnes més escoltats de tots els temps: Breakfast in America i el seu
creador, Roger Hodgson, visitarà el festival el dia 9 de juliol. Va ser la veu llegendària de Supertramp, i qui va compondre la
majoria d'èxits que van portar a la banda a aconseguir vendes de més de 60 milions de discos.

Juanes està considerat el principal artista de rock latino al món, amb set àlbums com a solista i vendes multi-platí de més de
17 milions de còpies, a més de guanyar en nombroses ocasions els premis Grammy i Grammy Latino. Actuarà la nit del

10 de

juliol.

La banda The Beach Boys ha creat nombrosos hits i ha venut desenes de milions d'àlbums, però la seva major importància radica
en el fet que les seves cançons han canviat per sempre el panorama musical i continuen influint profundament en innombrables
artistes i intèrprets. El dia 12 de juliol visitaran el Festival per fer-nos gaudir amb tots els seus èxits.

Laura Pergolizzi, més coneguda com

LP, tancarà el Festival la nit del 15 de juliol, presentant el seu nou treball Heart To

Mouth , sense oblidar els seus grans èxits com Lost On You , que l'han portat a ser una de les artistes més esperades al
territori.

Espai Village
Tots els dies de concert a les 20.30h i com a aperitiu de les actuacions estel·lars, l escenari Village acollirà una programació
que reuneix algunes de les propostes musicals més joves i més interessants del panorama nacional, i com sempre, es podrà
allargar la nit fins les 2 de la matinada gaudint dels millors cocktails amb la música de DJs.

Dia de la Música en família
Aquest any torna el Dia de la Música en Família el dia 16 de juny, on hi haurà concerts i diversos tallers i activitats relacionades
amb la música, a més d animacions i berenar per als més petits. L entrada serà gratuïta per als menors 12 anys.

