


Catalunya és bressol d’un moviment associatiu molt important vinculat a grups 
vocals i al cant coral. Aquests grups vocals i aquestes corals, a més de 
constituir un important motor del patrimoni musical català, desenvolupen al 
voltant de la música diferents activitats convertint-se en una important eina de 
socialització i integració pels seus components. 
 
La Garrotxa representa la màxima exemplificació d’aquest fenomen amb una 
gran quantitat de grups vocals i corals. És per això que el festival VEUS neix 
amb la clara voluntat de liderar i ser l’eix d’aquest moviment socio-cultural. Per 
aconseguir-ho, el festival es presenta amb una doble finalitat: per un costat, 
oferir al públic concerts de qualitat on la veu, en forma de grup, obtingui un 
destacat protagonisme i, per un altre costat, la d’acostar aquest tipus de 
música a la societat mitjançant diferents concerts i la participació del públic en 
tallers, jam sessions, masterclass i moltes altres activitats. 
 
VEUS va dirigit al públic en general i també als membres integrants de grups 
vocals i corals amateurs, semi-professionals i professionals, que descobriran a 
Olot del 5 al 8 de desembre, una experiència única que els permetrà participar 
en diferents activitats, formar-se amb professors de renom, compartir 
experiències amb altres cors i grups vocals d’arreu de la geografia catalana i 
gaudir d’una programació rica, variada i de qualitat. 
 
VEUS no és un altre festival. VEUS és el punt de trobada de tot un moviment 
social i cultural al voltant dels grups vocals.
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N O T A  D E  P R E M S A  

ARRIBA LA 4RTA EDICIÓ DEL FESTIVAL VEUS DEL 5 AL 8 DE 
DESEMBRE A OLOT

AQUEST ANY, VEUS TÉ COM A CAP DE CARTELL EL GRUP 
INTERNACIONAL ACCENT. COMPTARÀ AMB LES ALEMANYES 

LES BRÜNETTES QUE PRESENTARAN VERSIONS DE LES 
CANÇONS DE THE BEATLES A CAPELLA I UN CONCERT DE 

PERCUSSIÓ CORPORAL DEL GRUP FRANCÈS 
HUMANOPHONES. 

17 PROPOSTES DE GRUPS VOCALS EN 4 DIES. 
AQUEST ANY HI HA UN TOTAL D'11 PROPOSTES DE GRUPS 

VOCALS PROFESSIONALS, DE LES QUALS DUES SÓN 
TALLERS DE FORMACIÓ I MASTERCLASS I A MÉS ES COMPTA 

AMB LA PARTICIPACIÓ DE 6 CORALS LOCALS AMB ELS 
MINICONCERTS AL CARRER.



Del 5 al 8 de desembre, la veu serà de nou la protagonista a la capital de la 
Garrotxa amb la 4rta edició de VEUS, el Festival de Grups Vocals de Catalunya. 
 
Aquesta edició arriba amb Accent com a cap de cartell. La formació 
internacional actuarà el dissabte 7 de desembre a les 20.30 h al Teatre Principal 
d’Olot. Accent és un grup vocal compost per sis integrants de cinc països 
diferents els quals varen començar a col·laborar entre ells a través de les xarxes 
socials. Accent ofereix un directe ple d’harmonies delicades, melodies 
impossibles i canvis de tonalitat complexos. 
 
La primera nit del festival (5 de desembre) també al Teatre s’iniciarà el festival 
amb el concert del quartet femení alemany Les Brünettes. Una oportunitat per 
escoltar versions de les cançons dels Beatles a través de quatre veus 
femenines. 
Seguidament començarà a la sala El Torín, la primera nit de sessió golfa del 
festival de la mà de The Tribulettes, una formació de trio vocal acompanyada 
per una banda de soul funk. 
 
El divendres 6 de desembre es podrà gaudir del primer dels dos tallers 
programats en aquesta edició. Un taller de Humanophones on la percussió 
corporal s’uneix al cant coral com una eina complementària a l’expressió vocal. 
Aquest grup farà la seva actuació el mateix divendres a les 20’30 h al Teatre 
Principal d’Olot. 
 
 



Durant el matí i la tarda del divendres, a més es podrà gaudir de les actuacions 
espontànies del grup vocal Beat Voices pels carrers del centre de la ciutat. 
 
I es tancarà el segon dia del festival amb la sessió golfa amb el grup coral Bcn 
Soul Choir dirigit per la sud-africana Karol Green. Una sessió de cant a l’estil funk i 
soul amb més de 20 cantants. 
 
El matí del dissabte (7 de desembre) el cantant Nacho Melús oferirà el taller de 
cant vocal Rhytm&Techinque&Gospel. Un taller que durarà tot el dia a la sala El 
Torín. 
El mateix dissabte al vespre es podrà gaudir del grup Accent i tot seguit de nou a la 
sala El Torín la última sessió golfa de la mà de Dómisol Sister amb una proposta 
de swing vocal dels anys 30, 40 i 50 nord americà. 
 
El diumenge, el festival tancarà amb una proposta familiar musical al carrer. El 
grup barceloní Xiula oferirà a les 12 h al Firal Petit d’Olot un concert tant per a 
grans com per a petits. En cas de pluja el concert es traslladarà a la sala El Torín. 
 
A més de tota aquesta programació hi ha previstes petites actuacions de sis corals 
locals que participaran oferint miniconcerts en diferents espais del centre de la 
ciutat durant el dijous, divendres i dissabte. 
 
 



Cal destacar la participació de l’Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge, 
amb la creació d’una nadala especial pel festival que es cantarà amb totes les 
escoles de la comarca que vulguin participar el divendres 6 de desembre a les 18 h 
al Firal Petit, dins l'acte de La primera nadal de l'any. 
Aquesta nadala composada pel professor Albert Carbonell dona nom a l’acte i 
comptarà amb la cantant solista Elena Gadel. Enguany es recuperarà la nadala 
composada per l’edició anterior i es presentarà la nova. 
 
Un any més VEUS es dirigeix als membres integrants de grups vocals i corals 
amateurs, semi-professionals i professionals amb la voluntat que es formin amb 
professors de renom, comparteixin experiències amb altres cors i grups vocals 
d’arreu del món i gaudeixin d’una programació rica, variada i de qualitat. 
VEUS és organitzat per DinàmiG, rep el suport de la Diputació de Girona i el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona i hi col·labora La Vanguardia. 
 
Més informació i venda d’entrades a www.festivalveus.cat 
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05.12.19 

L E S  B R Ü N E T T E S  20'30 h 
Teatre Principal d'Olot 

Les Brünettes posen llum al misteri dels quatre joves de Liverpool 
que van encarnar els desitjos de tota una generació

Les Brünettes són un grup vocal femení, originari d’Alemanya. Després del 
seu gran èxit amb A Women Thing, on homenatjaven les seves heroïnes 
musicals, el grup encara un projecte dedicat a “ells”: quatre Brünettes, quatre 
Beatles. Qui millor que aquest grup anglès per posar una base al seu nou 
repertori vocal? 
 
Beatles close-up és l’àlbum amb què recorren la trajectòria dels The Beatles, 
la seves vides i les seves cançons. Un viatge emocionant, sensual i de gran 
potència que recorre el món que envolta aquesta musicalitat tan especial. 
 
Un espectacle que posa un 
focus irònic, senzill i reflexiu 
a la banda de pop més famosa 
del món. 
 
 



05.12.19 

T H E  T R I B U L E T T E S  23'30 h 
Sala el Torín 

Un grup de soul, fank i jazz amb un directe energètic i vibrant

The Tribulettes és una banda 
liderada per tres cantants femenines 
que veuen dels estils soul, fank i 
jazz, i reivindiquen el so de les 
dècades daurades de la música 
afroamericana en ple s. XXI. 
A part de fer versions dels grans 
clàssics amb originalitat i frescor, 
The Tribulettes presenta el seu 
àlbum Trials and Tribulation, gràcies 
al qual l’estil de la banda s’ha 
consolidat  amb un conjunt de 
composicions brillants, eclèctiques i 
originals. 
 
El directe d’aquest grup vocal 
destaca pels seus arranjaments 
vocals i una enorme qualitat 
interpretativa, sumada a grans dosis 
d’alegria, humor i ganes de fer ballar. 



06.12.19 
B E A T  V O I C E  Petits concerts a diferents lloc del 

centre de la ciutat matí i tarda 

El directe de Beat Voices presenta un dinamisme que convida tot tipus de 
públic a viatjar pels seus paisatges musicals. El seu repertori inclou una gran 
varietat d’arranjaments i composicions originals basades en els artistes Daft 
Punk o Avicii, entre d’altres, a més de temes propis. 
 
És una de les formacions vocals amb més potencial en l’àmbit nacional, 
actualment. 
 
Dins el festival VEUS, Beat Voices actuarà de forma espontània i sorprenent 
a diferents llocs del centre de la ciutat durant el divendres del festival. 

Un conjunt espontani que ens pot sorprendre en qualsevol 
moment i a qualsevol lloc



06.12.19 

L A  P R I M E R A  N A D A L A  
D E  L ' A N Y  

18'00 h 
Firal Petit 

  

Elena Gadel acompanyarà la primera nadala de l’any

Un any més es convoca les escoles d’Olot i de la comarca a participar en la 
cantada de Nadal en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música Xavier 
Montsalvatge d’Olot. Albert Carbonell, professor de l’escola, compondrà, com 
l’any passat, una nadala especial per a aquest dia que cantaran tots els 
alumnes que hi vulguin participar. 
L’artista barcelonina Elena Gadel, acompanyarà els nens que participaran a 
la primera nadala com a veu solista. 



06.12.19 

H U M A N O P H O N E S  20'30 h 
Teatre Principal d'Olot 

Un concert musicalment anatòmic a través de la percussió corporal i 
el cant coral 
 

El grup francès Humanophones presenta l’espectacle musical CORPUS, un 
concert musicalment anatòmic on es dissecciona el ritme i el cant coral. Una 
proposta en què el cos esdevé un instrument més per crear una atmosfera 
groove que farà vibrar el públic. Una alquímia innovadora de música tribal, soul, 
jazz, funk i poesia que barreja percussió corporal i veu en totes les seves 
formes. 
 
Amb aquesta proposta, Humanophones torna  a l'essència humana amb un 
esperit universal, salvatge i alliberador del cor i de la ment. 
 



06.12.19 

B C N  S O U L  C H O I R  23'30 h 
Sala el Torín 

Gòspel, black music i funk cantats per un cor format per vint 
components sota la direcció de Karol Green 
Barcelona Soul Choir és un cor que s’inicia a finals del 2016, creat i dirigit per la 
sud-africana Karol Green, i que destaca pel seu repertori gòspel més actual, 
més black i més funk. Està format per vint cantants que aporten un alt grau de 
ritme i excel·lència musical al seu directe. Una experiència musical vital i 
energètica acompanyada per Adri Gonzàlez al piano, Antonio Torres a la bateria 
i Enric Ez a la guitarra. 
 
Karol Green, Adri Gonzàlez i Antonio Torres han unit el seu talent a KAA (World 
Folk Soulful Music): una combinació de les seves experiències com a músics i 
cantants per produir un espectacle enèrgic, que dona vida a cançons populars 
de soul i també composicions pròpies. 



07.12.19 

A C C E N T  20'30 h 
Teatre Principal d'Olot 

Accent és un grup vocal compost per sis 
integrants de cinc països diferents. Amb un 
estil entre el jazz harmònic, el pop a cappella 
i el swing, Accent s’ha creat, amb cinc anys, 
un lloc dins l’escena musical vocal 
internacional. Una formació inspirada en les 
harmonies jazzístiques del grup americà 
TAKE 6, que va venir a l’última edició del 
festival Veus, i de The Hi-Lo’s. Accent 
ofereix un directe ple d’harmonies delicades, 
melodies impossibles i canvis de tonalitat 
complexos. 
 
Aquest grup va néixer després que cada un 
dels sis cantants, de cinc països diferents, 
col·laboressin entre ells a través de les 
xarxes socials l’any 2011. D’aquests treballs 
conjunts van sorgir les ganes de formar un 
grup vocal masculí, i el 2014 Accent va fer el 
seu primer concert a Suècia. 

Sis veus masculines inspirades en les harmonies jazzístiques, el pop 
a cappella i el swing



07.12.19 
D Ó M I S O L  S I S T E R  23'30 h 

Sala el Torín 

La formació Dómisol Sisters neix el 
2011 amb la intenció de recrear, amb 
arranjaments propis, la música swing 
dels anys 30, 40 i 50. El 2014, el grup 
presenta el seu primer disc Get on 
Board! Després de dos anys estrenen 
el seu segon àlbum Take that Swing!, 
amb què consoliden la seva posició. 
 
Aquest grup ofereix un directe vibrant, 
divertit i dinàmic amb temes clàssics i 
temes propis. El so i la posada en 
escena fan que aquesta banda 
aconsegueixi contagiar la seva energia 
i retornar el públic a l’època daurada 
del swing. 

Tres veus femenines i un septet instrumental que ens traslladaran 
als anys del millor swing



08.12.19 

X I U L A  12'00 h 
Firal Petit 

En cas de pluja es farà a la sala El Torín 

Xiula proposa viure, explorar i compartir 
una bona estona, estimant l’entorn que 
ens envolta i a aquells que ens 
acompanyen. 
 
Donem-li una volta al cos ens parla de 
valors i emocions, d’allò que ens passa 
a dins i d’allò que ens passa a fora. Els 
quatre músics de Xiula ens proposen 
de viure aventures i experimentar 
emocions fent un viatge a dins del cos 
humà. 
Un espectacle fresc, atrevit, dinàmic i 
irrepetible amb música, jocs i molt de 
sentit de l’humor per ballar i compartir. 
Un espectacle per a grans i petits que 
no deixarà indiferent a ningú. 
Amb els seus grans èxits Verdura i 
Peix, Polls i T’estimo bastant ens faran 
ballar i no pararem de cantar. 

Un espectacle musical familiar que ens farà viatjar per dins i fora de 
nosaltres



P R O G R A M A C I Ó  
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06.12.19 

H U M A N O P H O N E S _ T A L L E R  11'00-14'00 h 
Sala el Torín 

Rémi Leclerc és el director artístic del grup francès Humanophones i també el 
facilitador d’aquest taller on el cos esdevindrà un instrument musical per 
acompanyar el cant vocal. Un taller complet amb treball de ritmes, percussió, 
polifonia, moviment i beatboxing, amb energia i humor. Amb una base 
d’anatomia de la dansa i tècnica boby grooves, Leclerc ofereix un taller de tres 
hores amb un contingut molt variat i dinàmic. 
La nit del divendres 6 de desembre, Humanophones oferirà un concert al 
Teatre Principal d’Olot. 
 

Coneix el món de la percussió corporal i el cant coral de la mà de 
Humanophones



07.12.19 
T A L L E R  
R H Y T M & T E C H N I Q U E & G O S P E L  
A M B  N A C H O  M E L Ú S  

11'00-14'00 h 
16'00-18'00 h 
Sala el Torín 

Notes el cos que vibra quan escoltes música, i sense adornar-te’n els peus comencen 
a seguir el ritme? Tens ganes de cantar en grup i no només sentir-te acompanyat per 
la veu? Rhythm&Technique&Gospel és un taller de cant amb què aprendràs a 
despertar les infinites possibilitats que té la veu a través de la sonoritat i les 
harmonies de la música gòspel. 
 
Nacho Melús proposa un recorregut per diverses tècniques de percussió corporal, 
improvisació vocal i amb propostes rítmiques d’origen molt divers. Un repertori de 
temes que aniran des del funky, al gòspel tradicional, al gòspel contemporani i el 
gòspel flamenc fusió, passant pel funky, amb temes compostos pel mateix Nacho 
Melús. 

Un taller de cant gòspel per viatjar de l’estil més tradicional al més 
contemporani fins a la fusió amb Nacho Melús



C O N T A C T E S  

Del festival: 
Èlia Teis 

veus@festivalveus.cat 
650 05 19 98 

Comunicació: 
Anna Diago 

anna.diago@olot.cat 
630674869 

www.festivalveus.cat 
#festivalveus



O R G A N I T Z A  

Ajuntament d'Olot 
100% Olot 
DinàmiG 

La Garrotxa, La terra dels volcans 

Diputació de Girona 
Patronat de Turisme Costa Brava 

Costa Brava Girona Festival 

A M B  E L  S U P O R T  D E  

C O L · L A B O R A  

Escola Municipal de Música d'Olot 
La Vanguardia 


