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Port Adriano i la promotora musical, Contemporanea Music presenten la nova edició amb una 
programació artística amb una qualitat i projecció inigualable. El festival, que enguany aconsegueix ja 
la seva novena edició, es consolida com un referent cultural únic a l’illa de Mallorca.

L’edició d’enguany compta amb el suport de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears 
(AETIB) mitjançant un contracte de patrocini estratègic per a esdeveniments singulars. Fruit 
d’aquesta col·laboració l’esdeveniment musical contribueix a posicionar la marca Mallorca en els 
principals mercats emissors com un destí cultural de qualitat. Un reconeixement que Port Adriano 
i Contemporanea Music valoren molt positivament per a la projecció de les propostes culturals de 
qualitat a Balears.

Port Adriano Mallorca Festival 
presenta la 9a edició i posiciona 

la marca Mallorca com a 
destinació turística de qualitat

 
L’esdeveniment musical es consolida com 

una proposta cultural única a l’illa amb grans 
artistes nacionals i internacionals
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Una trajectòria repleta d’èxits avalen el Port Adriano Mallorca Festival
 
El projecte cultural, que va néixer l’any 2013, s’ha anat consolidant any rere any, per a convertir-se 
en el millor esdeveniment musical de les Illes Balears. Més de 30 concerts realitzats, una assistència de 
60.000 persones des de la seva inauguració, una programació internacional oberta a tots els estils de les 
músiques actuals i l’espectacular marc que Philippe Starck va dissenyar per a Port Adriano, són les claus 
de la seva consolidació com una de les grans cites culturals de l’estiu.

La música del festival és música d’avui, d’ahir i de sempre, música universal amb el denominador comú 
de l’excel·lència i qualitat dels artistes. Així ho han corroborat, al llarg dels últims anys, les actuacions 
de Gloria Gaynor, Earth Wind & Fire, Madeleine Peyroux, Buena Vista Social Club, Roger Hodgson, 
Hombres G, Electric Light Orchestra, El Cigala y Omara Portuondo, Josep Carreras, The Jacksons, 
UB40, Raphael, Ara Malikian, Tom Jones o George Benson, entre altres.

La qualitat de l’organització, el so i il·luminació juntament amb la bellesa de l’entorn i la proximitat del públic 
a l’escenari, fan que els concerts a Port Adriano siguin inoblidables.

El festival compta amb el patrocini de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) i la 
col·laboració de Melia Hotels & Resorts, Transfer Class, Brugal i Coca-Cola.

“Una experiència única en un entorn incomparable”

Concerts únics a Espanya 

El festival s’estrenarà el pròxim 31 de juliol amb ‘The Dire Straits Experience, Former Member band 
Chris White’. Es tracta del seu únic concert a Espanya. L’aclamat espectacle de l’exmembre de gira 
de Dire Straits, Chris White, i sis músics de gran projecció mundial, tornen a la vida la música d’una de 
les bandes més creatives i úniques de la música. El 2 d’agost serà el torn de ‘Kool and the Gang’. Port 
Adriano Mallorca Festival acollirà així el seu únic concert a Espanya. Màquina inesgotable de fabricar 
èxits de funk, soul i música disco durant les dècades dels 70 i 80, Kool & The Gang arriben a Port Adriano 
per a caldejar encara més l’estiu amb cançons com “Get Down On It”, “Cherish”, “Celebration” i himnes 
com “Jungle Boogie” (reivindicada per Quentin Tarantino en Pulp Fiction), “Open Sesame” (una de les 
joies de la banda sonora de Saturday Night Fever) i “Summer Madness”(inclosa en un altre film icònic: 
Rocky).

La Oreja de Van Gogh serà la proposta protagonista del PAMF el pròxim 7 d’agost. Ens presentaran 
el seu nou disc “Un Susurro en la tormenta”, el vuitè àlbum d’estudi. Un treball replet de grans temes 
com “Abrázame”, “Durante una mirada”, “Sirenas”... que desprenen l’inconfusible estil del reeixit grup 
donostiarra.

El 13 d’agost tornen a Port Adriano ‘Hombres G’ i amb ells el millor pop-rock nacional. L’any 2019, 
la històrica formació va rebre la Medalla d’Or al Mèrit de les Belles Arts per la seva contribució a la 
cultura espanyola, dins i fora de les nostres fronteres. Tanca el cartell de la novena edició del PAMF, el 
21 d’agost, la Film Symphony Orchestra BIG BAND, la millor música de cinema en clau de jazz! La Film 
Symphony Orchestra estrena nou espectacle basat en les primeres bandes de hot jazz i swing dance. Els 
assistents gaudiran d’un espectacle que ofereix una nova manera d’entendre la música de cinema.
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9ena edició

https://bit.ly/3fLU4IZ


31 jul.

Ens complau anunciar l’únic concert a Espanya:

L’aclamat espectacle en viu de l’exmembre de gira de Dire Straits, Chris White, i sis músics de gran 
projecció mundial, tornen a la vida la música d’una de les bandes més creatives i úniques de la música rock.
Després d’una pausa de dues dècades -i una creixent demanda de tornar a escoltar en directe un dels 
músics més espectaculars de la història del rock- Chris White i Terence Reis col·laboren creant The 
Dire Straits Experience. Al costat d’ells, una banda estel·lar formada per alguns dels millors músics 
professionals que ofereix el Regne Unit. Han treballat amb una envejable llista de membres de la reialesa 
del rock que inclouen, entre altres, a Eric Clapton, Paul McCartney, Elton John, Joe Cocker, George 
Michael, Jamiroquai, The Killers, Mick Jagger i Tina Turner.

The Dire Straits 
Experience
Former member band Chris White
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LINK WEB

https://www.direstraitsexperience.com/


Kool &
The Gang

02 ago.
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Únic concert a Espanya

Màquina inesgotable de fabricar èxits de funk, soul i música disco durant les dècades dels 70 i 80, Kool 
&The Gang arriben a Port Adriano per a caldejar encara més l’estiu amb himnes com Jungle Boogie 
(reivindicada per Quentin Tarantino en Pulp Fiction), Open Sesame (una de les joies de la banda sonora 
de Saturday Night Fever) i Summer Madness (inclosa en un altre film icònic: Rocky).

Liderats encara per Robert Bell, Kool & The Gang, es mantenen com a reis absoluts de les pistes de ball 
amb cançons com – Get Down On It, Cherish, Celebration...– amb les quals continua sent impossible no 
moure el cos. Amb un currículum imponent que inclou 70 milions de discos venuts, dos premis Grammy, 
set American Music Awards i 31 discos d’or i platí, el grup de Nova Jersey va celebrar l’any passat mig 
segle de trajectòria i es manté com la banda de R&B més aclamada de la història. Una llegenda viva amb 
un conjunt d’instrumentistes de primera divisió que et faran ballar, cantar i somriure.

LINK WEB

https://www.koolandthegang.com/


La Oreja
de Van Gogh

07 ago.
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Presentació del nou àlbum

La Oreja de Van Gogh ens presentarà el seu nou disc “Un Susurro en la tormenta”, el vuitè àlbum d’estudi. 
Un treball replet de grans temes com “Abrázame”; ”Durante una mirada”; “Sirenas”... que desprenen 
l’inconfusible estil del reeixit grup donostiarra. Amb més de 8 milions de discos venuts, i 20 anys sobre els 
escenaris de tot el món, La Oreja de Van Gogh s’ha consolidat com una de les bandes internacionals més 
estimades i respectades de la música en espanyol.

Les seves lletres intenses han aconseguit traspassar fronteres i aconseguir una llarga trajectòria repleta 
de grans èxits. Reconeixements no sols nacionals, sinó també en l’àmbit mundial com el Latin Grammy a 
Millor Àlbum Pop, MTV Internacional al Millor Artista Espanyol, 5 milions d’oients mensuals en Spotify, 
xifres de mareig com les 2 mil milions de visualitzacions en YouTube o en les seves actives xarxes socials i 
els 50 discos de platí i or, avalen una carrera sense igual.

LINK WEB

https://www.laorejadevangogh.com/


Hombres G
13 ago.
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El llegat pop-rock

Aquesta és la història de com una banda que es va crear per casualitat ha aconseguit estar activa més 
de 30 anys, ha llançat al mercat 12 àlbums d’estudi i ha venut més de 20 milions de còpies a tot el món. Sí, 
aquesta és la història d’Hombres G.

L’any 2019, Hombres G van rebre la Medalla d’Or al Mèrit de les Belles Arts per la seva contribució a la 
cultura espanyola, dins i fora de les nostres fronteres. També van publicar ‘Resurrección’, el dotzè i últim 
disc d’estudi del grup, amb temes com ‘Con los brazos en cruz’ o ‘Confía en mí’. Ara, el grup torna a Port 
Adriano per a fer-nos gaudir de la seva trajectòria i convidar-nos a ballar sense parar.

LINK WEB

https://www.hombresg.net/


21 ago.

FSO Big Band
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FSO Big Band, la millor música de cinema en clau de jazz!

Ambientat en els anys daurats de Hollywood… Film Symphony Orchestra estrena nou espectacle basat en 
les primeres bandes de hot jazz i swing dance! Els músics de FSO Big band, “La Millor Música de cinema 
en clau de Jazz”, ens traslladaran als millors moments del jazz en la història del cinema.

Una nova manera d’entendre la música de cinema! Viu els millors moments que el jazz ens ha deixat en la 
història del cel·luloide! Advertiment: alt risc de coreomania, La companyia no es fa responsable.

LINK WEB

https://filmsymphony.es/


Hombres G FSO Big Band
21 ago.

Patrocina
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Organitza Col·labora
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Entrades

portadrianomusic.com
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Contacte premsa
i comunicació

Contemporanea Music
Toni Terrasa

prensa@contemporaneamusic.com 
Tel. 609 629 221

Informació entrades:
Des de 25 € + despeses de distribució

En línia:
www.portadrianomusic.com

www.mallorcatickets.com

Física: Capitania de Port Adriano.

Per a més informació:
www.portadrianomusic.com
 info@portadrianomusic.com
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