


• Els VMA són un cicle d’espectacles musicals
orientats a donar a conèixer nous talents i
projectes musicals.

• La freqüència serà mensual dins el curs
escolar i se celebrará el darrer dissabte de
12h a 14h.

• Durant la primera hora s’oferirà el concert al
teatre i seguidament es farà un vermut on el
públic podrà acostar-se als intèrprets en un
ambient distès.

• Volem esdevenir un espai de referència per
donar a conèixer les iniciatives dels nous
talents i els nous projectes i propostes
d’artistes d’arreu al públic del barri,
Barcelona, i perquè no Catalunya.
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Vols donar visiblitat als projectes 
dels teus alumnes?

Tens un nou projecte musical?
Vols donar suport als nous 

talents i projectes musicals?

Oferim a les escoles de música la 
possibilitat de presentar els 
espectacles dels seus millors 

alumnes davant públic, i tenir 
potser els seus primers ingresos 

com a músics!

Presenta’ns el teu projecte! 
Oferim als nous talents musicals 
un espai per poder presentar les 
seves obres en format concert o 

assaig general

Si t’agrada la música i vols donar 
suport a nous talents i projectes 

musicals vine a gaudir dels 
nostres espectacles i comparteix 

un vermut amb els artistes! 



Presenta’ns el teu projecte! 

Oferim als nous talents musicals un espai per
poder presentar les seves obres en format
concert o assaig general.

Volem compartir amb vosaltres l’espai i
beneficis del concert, convertint l’acte en un
projecte comú.

L’Auditori té capacitat per 240 persones i està
dotat amb sistema de projecció multimèdia
amb possibilitat per projectar des d’un
ordinador o DVD, connexió a internet, sistema
de megafonia amb diversos micròfons i equips
d’il·luminació.

vma@orfeoatlantida.cat

Tel. 616 396 542 / Anna Cuatrecasas
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Oferim a les escoles de música la
possibilitat de presentar els espectacles
dels seus millors alumnes davant públic, i
tenir potser els seus primers ingressos com
a músics!

Els VMA poden esdevenir una plataforma
de llançament per als nous talents i nous
projectes que s’originin a les escoles tant
per part de l’alumnat com del professorat.

Establir una relació de partenariat amb els
VMA donarà visibilitat a les escoles,
incrementarà les activitats que s’ofereixen
als alumnes i professors, donant-los un
prestigi afegit.

vma@orfeoatlantida.cat

Tel. 616 396 542 / Anna Cuatrecasas
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Apunta’t a gaudir dels VMA!

Si t’agrada la música i vols donar suport a nous
talents i projectes musicals vine a gaudir dels
nostres espectacles i comparteix un vermut
amb els artistes!

Oferirem varietat d’estils, formats i propostes,
totes elles amb l’objectiu comú de mostrar
diferents maneres de veure i viure la música.

Estem segurs que tots els concerts seran
interessants i enriquiran al nostre públic,
descobrint nous estils, formacions i inclús
instruments.

Entrades a : https://www.entrapolis.com

Vols donar suport als nous talents i projectes musicals?
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Agenda   

CAMIL ARCARAZO TRIO
jazz

OAKS & FAHIA 
rock simfònic progressiu

CRISTINA BOFFI I RUBEN PAZ 

ALBA VALDIVIESO  líric

THE FIRE ROOTS BAND  country
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JONI WITZI TRIO
Disney & jazz


