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Dijous comença el Faraday
Herma Dune, Love Of Lesbian i Josh Rouse seran a Vilanova i la Geltrú
Els que han anat al Faraday saben que les delícies musicals se sumen a les delícies geogràfiques i
donen com a resultat concerts a la vora del mar amb una tria musical difícilment discutible. Dijous
comença una nova edició de la cita organitzada per La Medusa.

Tots aquells que ja tinguin l'abonament per al Faraday ja es poden fer el seu calendari amb els
concerts imprescindibles, perquè ja s'han fet públics els horaris per dies. Dijous 28 Ainara
Legardon i Random Feelings inauguraran el festival damunt el Red Bull Tour Bus.
El recinte del Molí de Mar obrirà les portes divendres, on a les 19 h Gran Amant llançaran el tret de
sortida de la primera llarga nit del Faraday 2012, on també es podran sentir els joves Mates
Mates, Bowerbirds, Herman Dune i Love Of Lesbian (entre molts altres).
La segona nit, la de dissabte 30 de juny, l'obriran les propostes d'Ocellot, Senior i el Cor Brutal
i Juli Bustamante molt ben acompanyat de Fred i Son. El cartell d'aquesta segona nit es
completa amb Frida Hyvönen, Josh Rouse & The Long Vacations, La Estrella de David,
Pegavus i La Casa Azul, entre altres. Diumenge els concerts se celebraran de 18 a 21 h, i hi
haurà quatre propostes: DJ Mayfield, Copa Lotus, Isaac Ulam i The Montgolfier Brothers.
A Viva Veu al Faraday
Serà el tercer any consecutiu que el col·lectiu A Viva Veu completarà la programació del festival amb
dues tardes de concerts que se celebraran al Bar Sunsito (dissabte 30) i a l'Hotel Ceferino
(diumenge 1 de juliol) a partir de les 16 h; dos espais ubicats a la vora del mar de Vilanova i la
Geltrú on es podran sentir propostes emergents. Divendres hi haurà tres actuacions: Joaquín
Pascual, La Sentina i Wind Atlas. Diumenge, tres propostes musicals més: Doble Pletina,
Naturalesa Salvatge i Gabriel y Vencerás.
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