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Arranca aquesta setmana un dels festivals amb més projecció en el panorama musical europeu. Entre l'1 i el 4 d'agost
s'instal·la a Burriana el Arenal Sound, un certamen que compta en aquesta edició amb un cartell excepcional format per
artistes de la talla de Steve Aoki, Dorian i Zombie Kids.

Arranca aquesta setmana un dels festivals amb més projecció en el panorama musical europeu. Entre l'1 i el 4 d'agost
s'instal·la a Burriana el Arenal Sound, un certamen que compta en aquesta edició amb un cartell excepcional format per
artistes de la talla de Steve Aoki, Dorian i Zombie Kids.
A més d'aquests artistes, els sounders podran gaudir amb les actuacions d'Editors, The Kooks, The Drums, The Fratellis,
Steve Aoki, The Bloody Beetroots, White Lies, Lori Meyers, Iván Ferreiro, Dorian i Manel, entre altres molts, durant els 4
primers dies d'agost. Encara falten per conéixer les bandes i DJ guanyadors del concurs i els grups que actuaran en el
Red Bull Tour Bus, que en aquesta edició estarà situat en el mateix recinte musical únicament durant els dies 30 i 31 de
juliol com a alternativa a l'Escenari Coca Cola, ubicat al Beach Club.
Festival Internacional de la Música Antiga i Barroca 2013
A més de l'Arenal Sound, a la província de Castelló se celebra aquest altre certamen de música, el Festival Internacional
de la Música Antiga i Barroca de Peníscola entre el 2 i el 12 d'agost.

Aquest festival tindrà com a escenari el castell del Papa Luna on una programació de primer nivell reuneix als grups
valencians Capella de Ministrers, Ministriles de Marsias i La Dispersione. També comptarà amb presència de grups
internacionals amb les actuacions de la formació britànica Orland Consort o el conegut duo de Dominique Visse i Nicolau
de Figueiredo.
Més informació:
Arenal Sound
Festival Internacional de Música Antiga i Barroca
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