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La programació del Festival Talarn Music Experience oferirà
dos formats per gaudir dels directes. Dins del recinte i sota el
nom “ Els Acústics del TME” es podrà gaudir del format més
íntim amb una capacitat per a 50 persones. I a l’exterior del
recinte es presentarà la proposta de gran format. El Talarn
Music Experience d’estiu amb una capacitat per a 400
persones. Dues formes de gaudir de l’experiència sensorial al
millor espai possible Lo Quiosc de Talarn.

29/02 MAREN- Acústics
Maren és una jove artista de veu
propera, amable, i plena de tendresa.
Una veu que té respecte, terra, amor,
força i fragilitat. L’any 2019 ha estat
de gira per les principals ciutats del
país. Madrid, Sant Sebastián, Bilbao,
Barcelona...

14/03 TORI SPARKS- Acústic
La nord americana Tori Sparks presenta
un directe molt especial. El seu estil
barreja rock, blues, i flamenc fusió. Una
proposta artística que ha estat molt ben
rebuda per part de la premsa nacional i
internacional. I vindrà a presentar les
seves cançons amb en Javi García
(Calamento).

04/04 DAVIDBUSQUETS -

Acústic

David Busquets presenta el seu nou
disc Instints. El cantant gironí sota la
influencia de les grans veus del pop
internacional i estatal, fa un pas a un
estil més actual i fresc deixant de banda
les balades per crear un directe enèrgic,
vibrant i apassionat.

Acústic

Darrera Le Nais hi ha la Naida. Músic,
model, poetessa i dissenyadora de joies,
nascuda a Balaguer però establerta a
Barcelona. Amb una veu que esgarrapa
des de dins i que explica el seu món
musical: nostàlgic i fosc, contraposat
amb la seva persona: alegre, lluminosa
i plena de força.

16/05 ESCUCHANDOELEFANTES - Acústic
Escuchando Elefantes són dues veus
que han arribat a sonar com a una sola.
La de la Sílvia i en Carlos. La dinàmica
i la força que transmeten al públic amb
les seves cançons és degut a la seva
passió per tocar al carrer.

13/06 NATXOTARRES & THE WIRELESS.
“ TRIBUTE TO BOB MARLEY”

Natxo Tarrés lidera des del 2011 un projecte
que pretén commemorar els més de 30
anys de la mort de Bob Marley amb el rigor
musical que permeten músics procedents
de formacions com ara Gossos o Macaco. El
concert es converteix en un autèntic viatge
a la Jamaica dels anys 70, sense perdre les
influències del reggae actual que permeten
convertir el directe en un espectacle molt
contemporani.
Concert Gratuït a la Pl. Major Talarn.
Dins la Fira del Vi
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25/04 LE NAIS -

CONCERT GRATUÏT

FIRADEL VI
a la Pl. Major
de Talarn

10/07 MERITXELL NEDDERMANN

Durant aquesta darrera etapa comença a escriure la seva pròpia
música fins a crear un so propi que s’alimenta de diversos paisatges
musicals, des de la música clàssica, el jazz o la música indie.
Actualment està preparant el seu àlbum de debut que sortirà a
principis d’any.

10/07 PETS

La seva dilatada trajectòria ha estat el preludi del seu trànsit cap
a un pop cada vegada més refinat i menys festiu, en aquesta nova
gira, presentaran un directe que reflectirà un treball acurat, lluminós,
juganer, eclèctic i artesanal, un directe exclusiu amb un nombre més
reduït d’actuacions al que ens tenien acostumats. I serà un concert
molt especial, que s’adaptarà a la perfecció a l’entorn de Lo Quiosc.

Darrera de “ Two Lesbianos Djs” es troben dos components
d’una de les bandes més importants en l’actualitat: Love of
Lesbian. Abans de tornar a la carretera en un altra nova gira
de la banda, Julián i Jordi aterren al Festival TME per regalarnos una energètica sessió plena de bona música.

11/07 HICKEYS

La proposta de Hickeys, una barreja Post Punk dels 90 i lo-fi,
les ha dut a crear un estil particular que elles mateixes han
denominat com Glitter punk. En un brevíssim espai de temps
ja han girat per sales de tot Espanya i Portugal, però a més,
han aconseguit cridar l’atenció d’esdeveniments als Estats
Units.

11/07 MAIKAMAKOVSKI

La Maika Makovski és músic, actriu, artista visual, compositora...
Recentment l’hem pogut veure de moltes formes: acaronant
el piano,participant amb The Mani-les, el seu recent projecte.
Però ara comença l’enregistrament del seu nou disc que
presentarà al Festival TME.

11/07 LEY DJ

Ley Dj presenta Periscope pt. 2., Noves cançons que oscil. len
entre les guitarres de l’indie i els ritmes de la música de ball
més aventurada. La dj valenciana ratifica la diversitat d’estils
ja mostrada en el seu anterior treball discogràfic. Aquest estiu
farà parada al Festival TME tancant l’edició del Festival amb
un sessió per recordar.
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10/07 TWOLESBIANOS DJS (LOVEOF LESBIANDJ SET)
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19/09 REHENES - Acústics
La banda balaguerina de Rock and Roll
Rehenes presenta Arañazos bajo la piel.
Un sac de bones crítiques ha motivat a
la banda de Balaguer, després de dos
anys de feina, a presentar un recull d’11
cançons noves amb un so diferent al de
sempre però amb la mateixa essència.

03/10 SANDRABAUTISTA - Acústic
Després d’un primer treball i més de 100
concerts a l’esquena el concurs Sona 9
li dona l’oportunitat d’enregistrar el disc
més desitjat. Pop-rock, funk, swing,
rumba i ritmes llatins; en general,
totes les cançons traspassen fronteres
estilístiques explorades fins al moment.

24/10 JOANROVIRA-

Acústic

Dies Millors és el tercer disc de Joan
Rovira, on combina la música festiva
amb la música més intimista: ritmes
caribenys fusionats amb el pop més
actual i amb pinzellades de música
electrònica que desplega tot el seu
potencial amb la banda.

14/11 ENRICMONTEFUSCO-

Acústic

Després de l’èxit del seu primer disc
en solitari, Enric Montefusco segueix
explorant els diversos camins de la
cançó d’autor en un nou álbum. L’ex líder
de Standstill sublima la seva proposta
sonora i ratifica el seu compromís literari
des d’una insubornable consciència
poètica i política.

Amb tan sols 23 anys, Cesc és un dels
artistes amb més potencial de l’escena
pop-folk nacional, per intensitat, per
caràcter i sobretot per talent. Gràcies
a la gran connexió amb el públic, ha
aconseguit acumular més de 26.000
seguidors a Instagram, fet que l’ha permès donar el salt a les sales i festivals.

Concerts Acústics

PREUS
HORARIS

PREU: 35 € (sopar i concert)
HORARI: Sopar 21 h i concert 22.45 h
Aforament limitat - Reserva d’entrades a 630 957 087

Concert Especial (13 de juny)
LLOC: Pl. Major - Talarn - Fira del Vi
PREU: GRATUÏT

Concerts Estiu
PREUS:

10 de Juliol 24 € +despeses de gestió
11 de Juliol 22 € +despeses de gestió
BONUS 10 i 11 de Juliol 40€ +despeses de gestió
HORARI: Obertura recinte i espai gastronòmic: 20 h. Inici concerts: 21.30 h
COMPRAD’ENTRADES: www.talarnmusicexperience.com i a Lo Quiosc
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05/12 CESC- Acústic

www.t alarnmus icex per ience . com
630 957 087
talarnmusicexperience@gmail.com
LO QUIOSC
C- Km90, C-13, 25630 Talarn, Lleida
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