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El cantant barceloní i la contorsionista italobrasilera se sumen a una programació que també 

comptarà amb Albert Pla, Manel, Anna Andreu o la formació Cia delá Praká, entre d’altres
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tècniques per crear imatges de transformacions i deformacions físiques

serà el torn del reconegut grup 
eador escènic, actor
Boye, te queremos pero no eres nadie

repertori amè i contundent, 
seva actuació musical anirà seguida de la sessió d’

electrònica experimental. 

El divendres 15 i el dissabte 16 de juliol, Sant Feliu Sasserra acollirà u
música i arts escèniques

BOYE I ALICE RENDE COMPLETEN EL CARTELL D
DESÈ ANIVERSARI DEL 
El cantant barceloní i la contorsionista italobrasilera se sumen a una programació que també 

comptarà amb Albert Pla, Manel, Anna Andreu o la formació Cia delá Praká, entre d’altres

estival Cantilafont complet
BOYE i la contorsionista Alice Rende, que presentarà l’espectacle

ferma per la cultura, el territori, la gastronomia local i
propostes musicals 
 o Anna Andreu,

i les entrades i abonaments 

del Lluçanès recupera
l’objectiu de consolidar

, l’esdeveniment aposta de nou per una experiència global que inclou ac
escèniques i una oferta gastronòmica variada i de quilòmetre zero

Bages) el divendres 15 i el dissabte
mb la intenció de donar valor a la proximitat i prioritzar el gaudi del públic i de l’espai

aposta per la paritat i els espectacles liderats per dones creadores
de set concerts i tres propostes d’arts escèniques

La primera jornada del festival Cantilafont començarà el divendres 15 de juliol
actuacions musicals 

americana que oferirà un solo de moviment 
diverses tècniques de les arts escèniques. 

continuarà el dia següent a partir de les 17 h
formació Cia delá Praká

Alice Rende, contorsionista
Festival Grec de Barcelona l’any 2019,

en creació que presentarà
tècniques per crear imatges de transformacions i deformacions físiques

serà el torn del reconegut grup Manel
, actor i cantant barceloní David Menéndez

Boye, te queremos pero no eres nadie
repertori amè i contundent, allunyat del clixé del raper dur

seva actuació musical anirà seguida de la sessió d’Ivana Ray Singh Dj
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El cantant barceloní i la contorsionista italobrasilera se sumen a una programació que també 

comptarà amb Albert Pla, Manel, Anna Andreu o la formació Cia delá Praká, entre d’altres
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Manel, que en acabar 
i cantant barceloní David Menéndez
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Les entrades 
els accessos a l’Espai Camper (6 €),
 
 
Gastronomia de proximitat i compromís amb el medi ambient
L’objectiu final del Cantilafont és esdevenir un dels festivals artístics de referència a la Catalunya central, tant per la 
seva programació artística, que apropa nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, com per la 
seva filosofia sostenible i de proximitat, que busca la conscienciació del públic assistent amb la promoció de la 
gastronomia local i el respecte pel 
restauració i cellers del territori, com Cal Trumfo, la Fonda Sala, el Cafè del Mig o La Roca, entre d’
apostar per aconseguir un festival 
 
 
Deu anys d’història
La primera edició del F
l’Associació Voraviu Produccions Culturals, va néixer 
que apostés per la música i les arts escèniques (especialment el circ), la gastronomia local i el territori. 
després, aquest esdeveniment itinerant s’ha arrelat al territori i ha passat per diversos mun
Lluçanès: Prats del Lluçanès (2013), Olost (2014), Alpens (2015), Sobremunt (2016), Santa Eulàlia de Puig
Sant Boi de Lluçanès (2018) i Oristà (2019). 
itinerant Brots del Cantilafont
Festival Cantilafont celebra deu anys d’història i recupera la seva essència original. Un festival en un
natural, dirigit
els festivals poc massificats. Un esdeveniment consolidat,
Pau Vallvé, Clara Peya, el Petit de Cal 
Lauren Nine o Steve Smyth, entre d’altres, així com propostes d’arts escèniques com La Fem Fatal,
Amer i Àfrica Circ,
 
 
 
 
Més informació 
Alda Rodríguez i Irene Caamaño |
comunicacio@altersinergies.com
671 384 584 

Les entrades per un sol dia (divendres 15 € i dissabte 25 €)
els accessos a l’Espai Camper (6 €),

Gastronomia de proximitat i compromís amb el medi ambient
L’objectiu final del Cantilafont és esdevenir un dels festivals artístics de referència a la Catalunya central, tant per la 

mació artística, que apropa nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, com per la 
seva filosofia sostenible i de proximitat, que busca la conscienciació del públic assistent amb la promoció de la 
gastronomia local i el respecte pel 
restauració i cellers del territori, com Cal Trumfo, la Fonda Sala, el Cafè del Mig o La Roca, entre d’
apostar per aconseguir un festival 

Deu anys d’història 
a primera edició del Festival Cantilafont 

ó Voraviu Produccions Culturals, va néixer 
que apostés per la música i les arts escèniques (especialment el circ), la gastronomia local i el territori. 
després, aquest esdeveniment itinerant s’ha arrelat al territori i ha passat per diversos mun
Lluçanès: Prats del Lluçanès (2013), Olost (2014), Alpens (2015), Sobremunt (2016), Santa Eulàlia de Puig
Sant Boi de Lluçanès (2018) i Oristà (2019). 

Brots del Cantilafont
Festival Cantilafont celebra deu anys d’història i recupera la seva essència original. Un festival en un

git als amants de la música 
festivals poc massificats. Un esdeveniment consolidat,

é, Clara Peya, el Petit de Cal 
Lauren Nine o Steve Smyth, entre d’altres, així com propostes d’arts escèniques com La Fem Fatal,
Amer i Àfrica Circ, la Cia. EIA

Més informació  
Alda Rodríguez i Irene Caamaño |
comunicacio@altersinergies.com

 

per un sol dia (divendres 15 € i dissabte 25 €)
els accessos a l’Espai Camper (6 €), estan disponibles

Gastronomia de proximitat i compromís amb el medi ambient
L’objectiu final del Cantilafont és esdevenir un dels festivals artístics de referència a la Catalunya central, tant per la 

mació artística, que apropa nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, com per la 
seva filosofia sostenible i de proximitat, que busca la conscienciació del públic assistent amb la promoció de la 
gastronomia local i el respecte pel medi ambient. En aquesta edició, hi tornaran a participar nous establiments de 
restauració i cellers del territori, com Cal Trumfo, la Fonda Sala, el Cafè del Mig o La Roca, entre d’
apostar per aconseguir un festival que generi el mínim de residus possible
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ó Voraviu Produccions Culturals, va néixer 

que apostés per la música i les arts escèniques (especialment el circ), la gastronomia local i el territori. 
després, aquest esdeveniment itinerant s’ha arrelat al territori i ha passat per diversos mun
Lluçanès: Prats del Lluçanès (2013), Olost (2014), Alpens (2015), Sobremunt (2016), Santa Eulàlia de Puig
Sant Boi de Lluçanès (2018) i Oristà (2019). 

Brots del Cantilafont durant l’estiu de 2021 i els concerts de 
Festival Cantilafont celebra deu anys d’història i recupera la seva essència original. Un festival en un

amants de la música 
festivals poc massificats. Un esdeveniment consolidat,

é, Clara Peya, el Petit de Cal 
Lauren Nine o Steve Smyth, entre d’altres, així com propostes d’arts escèniques com La Fem Fatal,

EIA o Hotel Iocandi, entre d’altres.

Alda Rodríguez i Irene Caamaño | Alter Sinergies
comunicacio@altersinergies.com  

per un sol dia (divendres 15 € i dissabte 25 €)
estan disponibles

Gastronomia de proximitat i compromís amb el medi ambient
L’objectiu final del Cantilafont és esdevenir un dels festivals artístics de referència a la Catalunya central, tant per la 

mació artística, que apropa nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, com per la 
seva filosofia sostenible i de proximitat, que busca la conscienciació del públic assistent amb la promoció de la 

medi ambient. En aquesta edició, hi tornaran a participar nous establiments de 
restauració i cellers del territori, com Cal Trumfo, la Fonda Sala, el Cafè del Mig o La Roca, entre d’

que generi el mínim de residus possible

estival Cantilafont es va presentar l’any 2013 
ó Voraviu Produccions Culturals, va néixer amb l’objectiu de descentral

que apostés per la música i les arts escèniques (especialment el circ), la gastronomia local i el territori. 
després, aquest esdeveniment itinerant s’ha arrelat al territori i ha passat per diversos mun
Lluçanès: Prats del Lluçanès (2013), Olost (2014), Alpens (2015), Sobremunt (2016), Santa Eulàlia de Puig
Sant Boi de Lluçanès (2018) i Oristà (2019). Després de reinventar

durant l’estiu de 2021 i els concerts de 
Festival Cantilafont celebra deu anys d’història i recupera la seva essència original. Un festival en un

amants de la música i a totes aquelles persones interess
festivals poc massificats. Un esdeveniment consolidat,

é, Clara Peya, el Petit de Cal Eril, Mazoni, Joana Serrat, Enric Montefusco, Roger Mas, Will and the People, 
Lauren Nine o Steve Smyth, entre d’altres, així com propostes d’arts escèniques com La Fem Fatal,

o Hotel Iocandi, entre d’altres.
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per un sol dia (divendres 15 € i dissabte 25 €) i els abonaments
estan disponibles al web del festival 

Gastronomia de proximitat i compromís amb el medi ambient
L’objectiu final del Cantilafont és esdevenir un dels festivals artístics de referència a la Catalunya central, tant per la 

mació artística, que apropa nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, com per la 
seva filosofia sostenible i de proximitat, que busca la conscienciació del públic assistent amb la promoció de la 

medi ambient. En aquesta edició, hi tornaran a participar nous establiments de 
restauració i cellers del territori, com Cal Trumfo, la Fonda Sala, el Cafè del Mig o La Roca, entre d’

que generi el mínim de residus possible

es va presentar l’any 2013 
amb l’objectiu de descentral

que apostés per la música i les arts escèniques (especialment el circ), la gastronomia local i el territori. 
després, aquest esdeveniment itinerant s’ha arrelat al territori i ha passat per diversos mun
Lluçanès: Prats del Lluçanès (2013), Olost (2014), Alpens (2015), Sobremunt (2016), Santa Eulàlia de Puig

Després de reinventar
durant l’estiu de 2021 i els concerts de 

Festival Cantilafont celebra deu anys d’història i recupera la seva essència original. Un festival en un
a totes aquelles persones interess

festivals poc massificats. Un esdeveniment consolidat, per on ja hi han
Eril, Mazoni, Joana Serrat, Enric Montefusco, Roger Mas, Will and the People, 

Lauren Nine o Steve Smyth, entre d’altres, així com propostes d’arts escèniques com La Fem Fatal,
o Hotel Iocandi, entre d’altres. 
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al web del festival www.cantilafont.cat

Gastronomia de proximitat i compromís amb el medi ambient 
L’objectiu final del Cantilafont és esdevenir un dels festivals artístics de referència a la Catalunya central, tant per la 

mació artística, que apropa nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, com per la 
seva filosofia sostenible i de proximitat, que busca la conscienciació del públic assistent amb la promoció de la 

medi ambient. En aquesta edició, hi tornaran a participar nous establiments de 
restauració i cellers del territori, com Cal Trumfo, la Fonda Sala, el Cafè del Mig o La Roca, entre d’
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Festival Cantilafont celebra deu anys d’història i recupera la seva essència original. Un festival en un
a totes aquelles persones interessades en el territori

per on ja hi han passat artistes tan destacats com Mishima, 
Eril, Mazoni, Joana Serrat, Enric Montefusco, Roger Mas, Will and the People, 

Lauren Nine o Steve Smyth, entre d’altres, així com propostes d’arts escèniques com La Fem Fatal,

per tot el cap de setmana
www.cantilafont.cat.

L’objectiu final del Cantilafont és esdevenir un dels festivals artístics de referència a la Catalunya central, tant per la 
mació artística, que apropa nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, com per la 

seva filosofia sostenible i de proximitat, que busca la conscienciació del públic assistent amb la promoció de la 
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