
DISSABTE 4 
 
12h. La Tarara Taskafé (C/Major 32) 
Hector Tirado Trío:  Un dels millors i més versatils guitarristes actuals, ens presentará un repertori 
basat en el blues, rock i funk acompanyat de dos grans músics com Dario Diaz i Tico Porcar. 
Qualitat músical i cançons amb alma.  
 
19h. Café Tertulia L’Antic/Cafetería Mila (C/ Pere Gil) 
Neura`s Dúo: Agustín Ahís i Santi Huguet, dos experimentats músics de l'escena castellonenca, ens 
presenten aquest projecte amb el que ens faran gaudir d'un repertori basat en exits pop i rock dels 
80's. Segur que les coneixes totes!  
 
DISSABTE 11:  
 
12h. El Termet (Ermitori de La Mare De Dèu de Gràcia) 
Rock&2: Duet format per guitarra i violí, amb el que gaudirem d'un repertori acústic en aquest 
format tant especial, on les cançons pendran una sensibilitat especial sorgida de la combinació 
d'aquestos dos instruments.  
 
19h. Somos Carne (Av. França 42) 
La Malavida: Una banda de músics experimentats, que ens oferiran un ampli repertori que ens 
durá en un viatge a través de la història del rock, desde els anys 50 fins als nostres dies, tant en 
l’escena nacional com en la internacional.  
 
DISSABTE 18 
 
12h. Beer Attack (C/ Germanies 6)  
Abuení: Projecte de la benicarlanda Lisa Debón, que fusiona amb molt bon rotllo rumba, rock, 
reaggae, vals, i tot el que calga per tal d’acompanyar unes lletres íntimes, emotives i carregades de 
significat, que no deixarán a ningú indiferent.  
 
18h. L’Ingravid (A. Mediterrani 21) 
Santi Huguet, Música a la Carta: Aquest virtuós guitarrista ens oferirà un menú musical amb prop 
de 300 cançons, entre les quals el públic triarà quines desitja escoltar. Desde bandes sonores, a 
balades rock, passant per boleros, tangos, clàssiques o populars.  
 
DISSABTE 25 
 
12h. El Bar Del Belga (Pl. Llaurador 14) 
Leo Arremecághona: Cantautor i poeta punk galec amb quasi 20 anys d'experiència als escenaris, 
que ens oferirá el seu repertori carregat de bon humor i mala llet, en el que també tindran cabuda 
versions de clàssics com els Dead Kennedies o The Clash. Tot un espectacle! 
Franziskoskroto: Banda local de recent creació que amb el seu punk aguerrit i les seves lletres 
compromeses, ens presentaran la seua proposta musical-reivindicativa.   
 
19h. La Mutti / Xurrades (Av. França 79),  
Toni de L'Hostal: Figura capdavantera de la cançó Valenciana actual, que ademés de oferir-nos el 
seu talent musical, també ens fará gaudir amb les històries que acompanyen a cadascuna de les 



seves composicions. Bon humor i música en Valencià per a gent sense complexes i amb ganes de 
passar-ho be.  


