


Dinamita Balkana
La auténtica fiesta balcánica de Barcelona!!!

BioRitme Festival | Introducció
Després de la bona resposta rebuda per part del públic i dels professionals, la tercera edi-
ció de BioRitme Festival suposarà un important salt de qualitat en la trajectòria d'aquest
jove esdeveniment. Perquè per aquest 2015 proposa un canvi de localització i de dates, en
traslladar-se al pantà de Sau (Vilanova de Sau, Osona) i al darrer cap de setmana d'agost
(de dijous, 27, a diumenge, 30).

Un festival que manté ferm el seu compromís amb la música emergent, l’activisme social,
la salut i l’ecologia. I per demostrar que aquesta presa de consciència és possible en tots
els àmbits, BioRitme Festival ofereix, coherent amb la seva filosofia, una experiència
única de convivència i intercanvi que arriba a les diferents àrees en què està compromès.

* Localització. Considerat un dels embassaments més peculiars de Catalunya, el pantà
de Sau és ben conegut entre els amants de la natura i l’esport. Envoltat de boscos i mun-
tanyes, ens situem en un entorn natural privilegiat per gaudir al màxim del que serà el
darrer gran festival de l’estiu.

* Música en viu. La programació artística de BioRitme Festival posa el seu focus en els
artistes i els grups que ara mateix aporten saba nova a la nostra escena musical, amb
especial atenció a les propostes emergents del reggae, el mestissatge i la rumba cata-
lana. El panell de discjòqueis és també un dels senyals d’identitat del festival, amb desta-
cats noms que es mouen en els ritmes balcànics, el dubstep o el goa trance.

* Gastronomia ecològica. En els darrers anys, l’alimentació saludable, econòmica i crea-
tiva ha adquirit un interessant protagonisme, fins al punt que la podem trobar en esdeveni-
ments i fires de carrer. BioRitme Festival oferirà una excel·lent oferta de menjars, de gran
varietat i 100% ecològica, que aposta pel sabor autèntic davant el sabor artificial.

* Activisme. Compromès amb la realitat social i amb els moviments ciutadans que dina-
mitzen el nostre entorn més proper, BioRitme Festival obre un punt de trobada perquè les
persones que lluiten diàriament pels nostres drets puguin presentar-nos l’actualitat que
ens afecta i plantejar-nos algunes alternatives.

* Teràpies naturals. A la zona dedicada a la salut, trobarem diversos professionals amb
els quals podrem parlar, d’una forma relaxada, de les nostres inquietuds i els nostres
hàbits, i també trobar solucions a qualsevol problema relacionat amb el nostre benestar
físic i psíquic.

* Programació infantil. Perquè tota la família pugui gaudir de l’experiència que suposa
BioRitme Festival, oferim una programació destinada a les petites i els petits que inclou
activitats relacionades amb la descoberta i el respecte de la natura, tallers creatius o acti-
vitats gastronòmiques amb fruites i verdures.



BioRitme Festival | Programació musical
La Troba Kung-Fú
Tres són les reivindicacions essencials de les que
parteix el projecte que lidera Joan Garriga: la
troba, com a actitud per escriure cançons i com-
posar música, el kung-fú, la disciplina ideal per
arribar a la perfecció, i la rumba catalana, gènere
creat pels gitanos catalans a mitjans de la dècada
del rock & roll i que alguns paios intel·lectuals van
conceptualitzar com a música urbana i popular,
genuïna de Barcelona.

Green Valley
Una de les bandes punteres de l’escena del regu-
reggae i el dancehall del nostre país, coneguda
per la seva humilitat, la seva naturalitat i la seva
força. Les seves cançons reivindiquen les injustí-
cies socials i transmeten un missatge positiu,
amb l’objectiu de despertar la consciència social.

Buhos
En actiu des de l’any 2003, aquest combo català
es defineix com un grup d’amics que puja a l’es-
cenari per tocar un rock tropical únic. Si una cosa
tenen clara és que volen que la gent es diverteixi
en els seus concerts. Deu ser per aquesta raó
que no tenen cap inconvenient a definir-se com un
grup de festa major.

Pirat’s Sound Sistema
Primer sound system de música jamaicana en
català. El trio (dos vocalistes i un dj) canta a la
vida quotidiana del carrer i dels barris, a la realitat
de la joventut del segle XXI, aquesta generació
que s’enfronta a un present complicat, però amb
totes les ganes del món per construir i decidir un
futur millor.

La Sra. Tomasa
Grup sense tabús per la seva original i arriscada
barreja musical, que es basa en combinar les últi-
mes tendències de l’electrònica amb sons llatins,
el reggae, el funk i fins i tot el hip hop. La banda
transita un camí nou i diferent, sense por al des-
conegut i defensant l’autenticitat humana i l’expe-
rimentació.



BioRitme Festival | Programació musical
Pep Sala
Probablement ha estat el compositor més influent
dels darrers anys en el panorama musical català,
com a solista o formant part de projectes com
Sau i La Banda del Bar. El seu nou treball té com
a objectiu posar al descobert un Pep Sala intros-
pectiu però obert, poètic i, per damunt de tot,
colorista.

Zoo
Un bon dia, Panxo (Orxata Sound System) va deci-
dir rapejar versos en valencià i va descobrir que el
seu idioma tenia una sonoritat que podia donar
molt de joc, demostrant així que València és
alguna cosa més que ska i dolçaines. El projecte
es va fer amb el premi Enderrock de la crítica com
a artista revelació de 2014.

Ítaca Band
Passar-ho bé a l’escenari és el principal objectiu
d’un grup que no té cap problema per presentar
un mestissatge nascut de la naturalitat. Amb un
directe contundent i molta energia, la banda ela-
bora un discurs musical que, basat en el reggae,
passa per la cúmbia o l’ska.

Xeic!
Més de deu anys recorrent escenaris i cinc discos
publicats empenyen a aquesta banda, dia a dia,
per continuar avançant. Les revolucions també
passen per la cultura i amb les seves reivindicati-
ves cançons volen aportar el seu granet de sorra
per vèncer la por i canviar el present.

Ferran Savall
La música ha estat companya constant d’aquest
artista des de la seva infància. Primer com un joc,
més tard com un exercici de comunicació impres-
cindible. El seu projecte personal es distingeix per
la improvisació melòdica i les influències del folk,
el jazz i les músiques del món.

I també...
AlQuadrat, 9Son, Ojo de Buen Cubero, Morosito,
Garrapateros, Pulmón BeatBox, De La Carmela,
Utara, Juanito Piquete, Dtumbaga...



BioRitme Festival | Programació musical
Mimesis Psychedelic Art
Una de les novetats més importants d’aquesta
edició de BioRitme Festival serà l’escenografia
que, a l’escenari principal, realitzarà aquest jove
col·lectiu barceloní d'art psicodèlic. Vinculat a les
festes Goa, els seus treballs de decoració i
ambientació d’esdeveniments han estat vistos en
sales i festivals de Perú, Alemanya, Portugal o
França. L’ús d’elements fluorescents, que permet
i acompanya el canvi de percepció conscient a tra-
vés de l’estimulació visual, és una de les caracte-
rístiques d’aquest tipus de festes. I la gent de
Mimesis domina la tècnica a la perfecció.

Panel de dj’s
Les sessions que obren i tanquen cada jornada
són característiques de BioRitme Festival des de
la primera edició. I aquesta vegada no serà una
excepció. Al reggae i la world music, ja presents
en anys anteriors, que ens proposaran Dj Ogt,
King Horror, Rudeteo, Dj Sendo o Trabubu, suma-
rem estils com el goa trance, de la mà de César
Mimesis, Psygroo, Paradigmantra, Bahr Mimesis,
Psytotix i Om Garuda, i ens aproparem a l’esce-
na balcànica a través de la parella que formen 
Dr. Batonga! i Dj Grounchoo, gràcies a la col·labo-
ració amb BalKaBarNa Festival.

Festa Bio-Holi Colours
La tradicional festa hinduista de primavera, cone-
guda com el festival dels colors i en la qual cada
persona pot alliberar-se dels seus errors, ha acon-
seguit popularitat entre persones d’altres comuni-
tats i zones. BioRitme Festival incorpora aquesta
celebració com a tancament dels seus quatre
dies, amb tres detalls molt especials: els pols de
colors utilitzats arriben des d’Alemanya amb la
seva corresponent certificació ecològica (ingre-
dients naturals, biodegradables, solubles en
aigua, lliures d’al·lèrgens), la banda sonora ens
traslladarà a l’Índia, gràcies a la selecció exclu-
siva que, per a l’ocasió, prepararà Dr. Batonga!, i
la presència de les ballarines de Nefershu Lotus
Company ens mostrarà els secrets de la dansa
dels Kalbelia, el clan dels encantadors de serps
del Rajasthan.



BioRitme Festival | Tallers, famílies, gastronomia...
Un dels objectius principals de BioRitme Festival és formar part de la gran família que,
arreu del món, treballa per a la posada en pràctica de conceptes de sostenibilitat en tots
els àmbits possibles. Per compartir aquest missatge, plantegem un esdeveniment molt
especial que, més enllà de la música, es desenvolupa també a través de diferents activi-
tats, com l’embarcació solar amb la qual podrem navegar pel pantà de Sau i ser cons-
cients d’una realitat sostenible sorprenent. Però en tenim més.

* BioMarket. Tots els productes de la zona d’alimentació, incloses les begudes alcohòli-
ques, són de producció ecològica i defensen la idea «aliments saludables, aliments deli-
ciosos». La zona d’artesanies oferirà una varietat de productes que transmeten, sempre,
una essència especial d’una forma única.

* Zona MamaTerra. Des de les 12 h del migdia fins a les 8 h del vespre, tallers de fang i
manualitats, jocs cooperatius i espectacles per a tota la família convertiran el festival en
una experiència única per als més petits. Programació realitzada amb la col·laboració de
l’Associació Mamaterra.

* Teràpies naturals. Un espai reservat per a la cura, el benestar i el vigor de la nostra
salut física i psíquica, sigui a través de diferents tipus de massatge, la pràctica del ioga o
la conversa amb un especialista. En aquesta zona descobrirem com podem retornar a una
forma de vida més natural.

* Animacions. Comptarem amb la presència de Malabandboi, grup de malabars i anima-
cions amb foc, Mandrill Slackline, organització especialitzada en esdeveniments relacio-
nats amb el slackline (equilibri sobre cinta), Colla Vella Diables, col·lectiu d’animació de
carrer, i Nefershu Lotus Company, companyia de dansa que abraça diferents estils i disci-
plines (dansa oriental, hip hop, tribal...).



BioRitme Festival | Informacions pràctiques
* Autobús. El festival posa a disposició del públic assistent un autobús especial amb sorti-
des des de Barcelona (plaça de Catalunya) i que accedirà al recinte del festival, al pantà
de Sau.

* Menors. Els menors de 12 anys disposen d'accés gratuït. Fins a 16 anys serà obligatori
assistir acompanyat del pare, la mare o el tutor legal, i lliurar a taquilla una autorització
degudament signada, assumint una total responsabilitat sobre la presència del menor al
recinte. Menors de 16 i 17 anys, prèvia compra de l’entrada, només podran accedir al fes-
tival amb el corresponent document d'autorització signat pel pare, la mare o el tutor legal
(el document es pot descarregar a la pàgina web).

* Mascotes. Pel bon funcionament de totes les activitats i per respectar l’entorn natural 
en què es desenvoluparà el festival, les mascotes han de dur la corretja i trobar-se junt 
al seu amo en tot moment.

* Zona d’acampada. L’accés a la zona d’acampada és gratuït, però es necessita el bo
complet o l’entrada del dia següent. Cada campista haurà d’aportar el material necessari
(tenda, estoreta, sac de dormir, llanterna).

* Ropa de bany i abric. Per gaudir durant el dia, es recomana roba de bany, tovallola i pro-
tecció solar. Per a la tarda i la nit, convé alguna jaqueta o similar.

* Venda d’entrades. Es realitza a través de la pàgina web del festival i el preu inclou l’ac-
cés al recinte, la zona d’acampada i la participació en les diferents activitats diürnes i tots
els concerts. 

Más información

Chloe González (responsable de premsa)
tel. 933 327 658 / 699 56 99 38; promo@ventilador-music.com

Trobaràs totes les novetats a www.festivalbioritmo.org

I ens pots seguir a facebook / instagram / twitter / youtube / spotify / soundcloud...

BioRitme Festival
Una manera de vivir única

Un festival únic


