
  

MES DE LA MÚSICA FNAC 
Cicle de cinema musical
Amb motiu del mes de la música, a 
Fnac hem volgut oferir-vos un cicle 
de cinema amb algunes de les mi-
llors pel·lícules musicals dels últims 
anys. Des de reveladors bio-pics com 
“En la cuerda floja” fins a trepidants 
històries de passió i dedicació per 
aquest art com “Whiplash”, passant 
pel recent èxit mediàtic de “Bohemian 
Rhapsody”.

“ON AIR”  
De Carmen Pastora Castillo
Presentació amb l’autora i Carles 
Costa, periodista
Dijous 6 20:00h
La Maria Castells, una periodista de 
28 anys, rep una trucada de la UKBN, 
el canal de notícies més important de 
la Gran Bretanya, on li comuniquen 
que ha estat seleccionada per al lloc
de News Director. A partir d’aquí co-
mença la seva inesperada i glamou-
rosa nova vida. Una comèdia alegre, 
desenfadada i picant per a les fans 
de les novel·les amb molt de glamour.
 

FESTIVAL SIMFONIC: ESCOLA 
DE MÚSICA ESPAI RECREART  

En directe
Dissabte 8 18:00h
Diada de 100 concerts simultanis i 
gratuïts realitzats per més de 5.000 
estudiants d’escoles de música a 100 
racons de Catalunya i Balears. A les 
19 hores els 5.000 músics interpre-

taran a la vegada la cançó “Fins que 
arribi l’alba” en honor als padrins de 
l’esdeveniment d’aquesta 9ª edició: 
Els Catarres.

“EL VIENTO ME LLEVA”  
De Ismael Serrano.
Presentació amb l’autor
Dilluns 17 19:00h
De aldea en aldea, el viento lo lleva 
siguiendo el sendero. Su patria es el 
mundo. Como un vagabundo va el titi-
ritero, cantaba Serrat y nosotros tocá-
bamos la estrella que habría de borrar 
el rastro que deja el mal recuerdo. Eso 
somos. Titiriteros. Y en ese ir y venir 
uno trata de permanecer atento, inten-
tando encontrar esa poesía que habita 
lo cotidiano y que no siempre somos 
capaces de ver, recolectando histo-
rias de gente que convierte el mundo 
en un lugar más habitable.

CARLOS DE JACOBA  
“Alpaca real”
En directe
Dimarts 18 19:00h
Amb les col·laboracions de luxe 
d’Estrella Morente, Diego El Cigala, 
David de Jacoba, Sorderita, Bernar-
do Parrilla, Ramón Porrina i Piraña, la 
producción de Jesús de Rosario i els 
arranjaments de Diego Amador, dos 
artistes paradigma de gust a l’hora de 
vestir una música, “Alpaca real” era un 
disc molt esperat pels seguidors del 
guitarrista granadí Carlos de Jacoba.

“DONDE CRECE LA RISA”  
Nou talent Fnac
De Alex Grawoosky
Dimecres 19 19:00h
Nou Talent Fnac és una selecció tri-
mestral feta pels llibreters de l’Fnac 
per posar l’accent en autors emer-

gents de qualitat que podrien passar 
desapercebuts sota l’allau de propos-
tes d’escriptors ja consagrats. Volem 
proposar-vos lectures que hem escollit 
pensant en vosaltres, una tria acurada 
amb el talent com a màxima, per fer 
de pont entre l’autor i el lector.

JUANCHO MARQUES  
“Álbum uno”
Showcase i signatura d’exemplars
Dijous 20 19:00h
Juancho Marques, que començava la 
seva carrera musical fa 10 anys, s’ha 
caracteritzat sempre per la seva no-
table habilitat per a eriçar la pell dels 
seus oients. En tota aquesta dècada, 
el temps ha passat per la seva música 
per a arribar a un so molt més pro-
fessional, càlid, personal i addictiu.  
Aquest “Álbum uno” és més maduresa 
que començament, així ho demostren 
unes emocions en constant evolució al 
llarg de tot el viatge que l’artista madri-
leny proposa. La temàtica sentimental, 
pròpia i sincera que proposa aquest 
artista no és novetat en ell, però es 
nota un vincle major cap a la musi-
calitat i cap a la creació d’un projecte 
molt més professional.

#DISKIMUS09  
Presentació de “Sara Lone”, d’Erik 
Arnoux i David Morancho.
Amb la presència del dibuixant Da-
vid Morancho. Modera Jordi Ojeda
Dijous 21 19:00h
El dibuixant David Morancho culmina 
les aventures de l’espia més enigmàti-
ca: Sara Lone. Ambientada als Estats 
Units a principis dels anys seixanta, 
amb una protagonista involucrada 
en conspiracions relacionades amb 
el president JFK.
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Segueix-nos a:
FNAC TRIANGLE - Pça. Catalunya 4 - 08002 Barcelona

HORARIS: Dilluns a dissabte de 9:30h a 21:00h. Tots els actes tenen lloc en el Fòrum de la Fnac.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo limitado.
Consulta la NOSTRA PROGRAMACIÓ a www.culturafnac.es

#NiUnMinutoSinMusica
Dissabte 22 de 11:00h a 21:00h. Actuacions en directe.
Com cada mes de Juny, a Fnac celebrem el Dia Europeu de la Música pujant el volum amb 
#NiUnMinutoSinMusica. El proper Dissabte, 22 de Juny, omplim els nostres espais de so amb una programació 
especial de concerts i activitats des de l’apertura de les nostres portes fins al final del dia. Una jornada per 
descobrir algunes de les bandes emergents més interessants de la ciutat on la música serà la gran protagonista. A 
Fnac Triangle comptarem amb les actuacions de Olympic flame, RØ, Old Tucson, Late, Alavedra i Coherence.

SALÓ FOTO FNAC
Del 25 al 29 de junio tienes una cita con los últimos avances y 
lanzamientos en el mundo de la fotografía en el Salón de Foto 
de Fnac Triangle. Toda una semana  para ponerse al día con la 
vanguardia de la imagen y en la que estarán presentes tanto las 
principales marcas del sector como importantes fotógrafos y 
escuelas de la ciudad.  Infórmate de las muchas  actividades y 
talleres gratuitos que tendremos en marcha  y aprovecha para 
descubrir con nosotros la fotografía del futuro.

IX MARATÓN FOTOGRÁFICO NACIONAL
Sábado 29 desde las 11:00h
El sábado 29 de junio, las tiendas Fnac de España convocarán
a los participantes inscritos a realizar, en ese mismo día, una
fotografía sobre un tema común. Habrá premios para los 
ganadores de cada tienda en las categorías de adulto e infantil 
y tres premios especiales para las mejores imágenes a nivel 
nacional de la categoría de adulto, con un primer premio 
especial de 3.000 euros en metálico. Inscripción gratuita en 
el mostrador de información de la tienda. Más información en 
www.culturafnac.es

Patrocinado por:



DILLUNS LUNES DIMARTS MARTES DIMECRES MIÉRCOLES DIJOUS JUEVES DIVENDRES VIERNES DISSABTE SÁBADO DIUMENGE DOMINGO

1 2
18:30h “COMPONER 
CANCIONES PARA 
DIALOGAR CON 
TU MUNDO” 
De Pep Lladó.
Concert/Presentació
amb l’autor Alicia
Sánchez Pérez  i 
Rogeli Herrero.

TANCAT
CERRADO

3 4 5 6 7 8 9
18:00h MES DE LA 
MÚSICA FNAC
“Whiplash”.
De Damien Chazelle.
Projecció.

18:00h MES DE LA 
MÚSICA FNAC
“En la cuerda floja”.
De James Mangold.
Projecció.

19:30h “CINCO 
VERANOS EN MOTO”
De Ricardo Fité.
Presentació amb l’autor.

20:00h “ON AIR” 
De Carmen Pastora Castillo. 
Presentació amb l’autora i Carles 
Costa, periodista.

19:00h CESC FREIXAS
“Festa major”.
En directe.

19:00h TALLER DE 
LETTERING
Taller de lettering.
A càrrec de Tombow.
Inscripcions amb compra de productes 
Tombow a:
comunicació.barcelona@culturafnac.es.

18:00h FESTIVAL SIMFONIC
Escola de Música  Espai Recreart.
En directe.

TANCAT
CERRADO

10 11 12 13 14 15 16

FESTIU
FESTIVO

19:00h “LOS TRUCOS 
DE LOS RICOS”
De Juan Haro.
Presentació amb l’autor.

19:00h SAM & LA BANDA 
DELS REPTES
“Junts som millors”.
En directe.

19:00h “OCHO MILLONES 
DE DIOSES”
De David B. Gil.
Presentació amb l’autor.

19:00h SILICON
“Silicon”.
En directe.

18:15h “LOS TRES AMIGOS”
Especial: Final de temporada.
Amb Doc Pastor i Marc Martí.

TANCAT
CERRADO

17 18 19 20 21 22 23
19:00h “EL VIENTO 
ME LLEVA”
De Ismael Serrano.
Presentació amb l’autor.

19:00h CARLOS DE JACOBA
“Alpaca real”.
En directe.

19:00h “DONDE 
CRECE LA RISA”
De Alex Grawoosky.
Presentació amb l’autor.

19:00h JUANCHO 
MARQUES
“Álbum uno”.
Showcase i signatura d’exemplars.

19:00h CLUB DE LECTURA 
Taller de lectura.
Coordina Elena Sauquet.
Llibre a tractar “En el camino”.
De Jack Kerouac.

19:00h #DISKIMUS09
Presentació de “Sara Lone”, d’Erik 
Arnoux i David Morancho.
Amb la presència del dibuixant 
David Morancho.
Modera Jordi Ojeda.

De 11:00h a 21:00h 
#NiUnMinutoSinMusica
OLYMPIC FLAME, RØ, OLD 
TUCSON, LATE, ALAVEDRA 
I COHERENCE.
Actuacions en directe.

TANCAT
CERRADO

24 25 26 27 28 29 30

FESTIU
FESTIVO

SALÓ FOTO FNAC
Consulta la programació a: 
www.fnac.es

SALÓ FOTO FNAC
Consulta la programació a: 
www.fnac.es

SALÓ FOTO FNAC
Consulta la programació a: 
www.fnac.es

SALÓ FOTO FNAC
Consulta la programació a: 
www.fnac.es

11:00h IX MARATÓN 
FOTOGRÁFICO 
NACIONAL
Inscripción previa en tienda.
Más información en www.
culturafnac.es.

SALÓ FOTO FNAC
Consulta la programació a: 
www.fnac.es
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