Enderrock | Redacció | Actualitzat el 09/11/2020 a les 10:00

La música resisteix a Castelló amb
la Fira Trovam
La Fira començarà aquest dimecres i s'allargarà fins dissabte 14 de novembre | A
més de diversos tallers i taules de debat, s'hi podrà gaudir de les actuacions de
Ciudad Jara, Maria Arnal i Marcel Bagés, Meritxell Neddermann o Laura
Esparza i Carlos Esteban, entre altres

Laura Esparza | Xepo WS

La Fira Trovam de la Música - Pro Weekend de València resisteix i arrenca dimecres amb els
primers concerts d'aquesta vuitena edició. Malgrat la pandèmia, són 34 les propostes musicals que
passaran pels escenaris de l'Auditori de Castelló de La Plana aquesta setmana, per seguir
impulsant i fomentant la cultura.
Així, les actuacions del festival començaran aquest dimecres 11 de novembre amb Elma Sambeat
(16h), Laura Esparza i Carlos Esteban (19h) i Néstor Mir. Dijous es podrà gaudir dels directes
d'Anna Andreu (18h), David Pastor Quartet (19:30h), BlackFang (20h), Badlands (20:30h) o
Pleasant Dreams (20:30h), a més dels diversos tallers o converses amb artistes com Christina
Rosenvinge o l'exconcursant d'Operación Triunfo Samantha Gilabert.
El cap de setmana obrirà amb els concerts d'Amazonians (13:30h), Gem (16h) i Vienna (16:30h),
i una nit de divendres plena de propostes de qualitat com Xavier de Bétera (19h), Futuro Terror
(19h), Meritxell Neddermann (19:15h), Maria Arnal i Marcel Bagés (20h), Tardor (20:30h) o
Loretta's (21h).
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Maria Arnal i Marcel Bagés Foto: Xavier Mercadé

En l'última jornada, el dissabte 14 de novembre, la Fira Trovam acollirà tot un dia de concerts que
començarà amb ELVISent i Jornalers (12h), Solà & Estella (12h) o Fizzy Soup (12:45), i enfilarà la
tarda Le Nais (15:30h) o Nuc (16h), Maria Jaume (17h), Funkiwis (17h), Kings of the Beach
(17:30h), Bigott (17:30h), Cactus (18:15h), Montefuji (18:15h), The Black Beat (19:15h),
Lèpoka (20h), el concert commemoratiu a Ovidi 25 (20h), Ciudad Jara (20:30h), Le Parody
(20:45) i Zetak (21h).
La Fira, organitzada per la Valenciana Music Fest Association i l'Institut Valencià de la Cultura,
comptarà també amb diverses ponències, taules de debat, assemblees i tallers musicals, ubicats
en la seva programació per a professionals.
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