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Arrenca el Vida for Musicians
El festival presenta el seu nou projecte V4M per Twitch, avui, a les 18 h

Estudi V4M

El festival Vida inaugura, aquesta tarda, Vida for Musicians, un nou projecte que comptarà amb un
espai creatiu per a diversos artistes i un canal de Twitch -presentat pel director del festival, Dani
Poveda (Lavdan)-, on es publicaran nous continguts d'interès, tant del festival com de l'escena
musical. La primera emissió serà avui, en directe, a les 18:00 h i s'hi parlarà dels concerts de l'edició
d'enguany, amb actuacions i entrevistes a artistes que estaran al Vida 2022.

Vida for Musicians (V4M) és un projecte que té, paral·lelament, dues vessants. Per una banda,
és també un canal de difusió que pretén oferir concerts, entrevistes, notícies i primícies d'interès.
El primer programa -que es retransmetrà avui a les 18:00 h- serà conduït per Poveda, amb la
col·laboració de la periodista Tanit Cortés i la participació de l'artista i activista Roció Saiz i els
periodistes Ángel Carmona i Guille Gimenez. A més, hi haurà actiu un xat, on el públic podrà
compartir opinions i participar en el directe.
MÉS VIDA
Aquesta nova iniciativa complementa la programació del Vida, que en els últims mesos ha estat
girant per Barcelona el cicle Vida Records & Friends -lligat al segell discogràfic del festival-, i que a
principis de juliol tornarà a fer de Vilanova i la Geltrú la seu musical de l'indie català, estatal i
internacional. Així, al Pla d'en Sala, entre el 30 de juny i el 2 de juliol, hi actuaran artistes
com Parcels, Rodrigo Cuevas, Miqui Puig, Anna Andreu, b1n0, Salvatge Cor, Belle &
Sebastian, Guitarricadelafuente, Mishima, Socunbohemio, The Bird Yellow, Carlota Flâneur,
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Henrio, Intana, Alt-J, Blak Pumas, Alizzz, La Ludwig Band, Amaia Miranda, Da
Souza, Ven'nus i Alanaire, entre altres.
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