Port Adriano Mallorca Festival celebra el seu
desè aniversari pujant a l’escenari
a Nile Rodgers & CHIC,
The Dire Straits Experience i Texas
L’esdeveniment musical, que tindrà lloc els mesos de juliol
i agost, aconsegueix que les tres formacions internacionals
actuïn per primera vegada a Mallorca
Port Adriano i la promotora musical, Sharemusic!, presenten la desena edició amb una
programació artística de luxe. El festival, que enguany celebra els seus deu anys de vida,
ha preparat un cartell únic compost per tres grans formacions internacionals que formen
part de la història de la música en majúscules.

La primera vegada que actuen a Mallorca
Port Adriano Mallorca Festival inaugurarà la seva desena edició el pròxim 20 de juliol
amb el concert de Nile Rodgers & CHIC. Entre les llegendes de la música, el cas de Nile
Rodgers és únic. Ampliant el seu llegat sent reconegut amb diversos premis GRAMMY en
qualitat de compositor, productor i guitarrista, Rodgers ha sabut travessar constantment
al llarg de la seva carrera nous terrenys, expandint la seva música i popularitat sense
límits. Com a cofundador de CHIC, cal destacar que va ser pioner d’un llenguatge musical
que va generar èxits com “Le Freak”, provocant l’arribada del hip-hop amb “Good Times”.
El seu treball amb CHIC i les seves produccions per a artistes com David Bowie, Diana
Ross i Madonna han venut més de 500 milions d’àlbums i 75 milions de singles a tot el
món, mentre que les seves innovadores col·laboracions amb Daft Punk, Avicii, Sigala,
Disclosure o Sam Smith reflecteixen l’avantguarda de la música contemporània. La nit del
20 de juliol serà sens dubte una cita per a recordar sempre.
Els protagonistes de la segona data del festival són ‘The Dire Straits Experience, amb el
membre original de la banda Chris White. El pròxim 6 d’agost, l’aclamat espectacle de
l’exmembre de Dire Straits, Chris White, i sis músics de gran projecció mundial, porten
de tornada a la vida la música d’una de les bandes més creatives i úniques de la música.
Els encarregats de tancar enguany el festival seran Texas el pròxim 12 d’agost. Després
de l’èxit de la seva anterior gira, que va coincidir amb la sortida del seu últim àlbum, Jump
On Board, Texas torna ara als escenaris per a commemorar el 30 Aniversari del seu àlbum
debut, Southside. En aquesta gira ens espera un espectacle on no faltarà cap dels temes
que formen part d’aquest mític treball, a més de comptar amb tots els seus grans èxits.

“És il·lusionant anunciar el cartell de la
desena edició. El festival s’ha consolidat
com un dels grans esdeveniments de
l’estiu mallorquí. El camí no ha estat
sempre fàcil, sobretot amb la pandèmia,
però ha valgut la pena tot el treball. El
festival PAM és aquí per a quedar-se.”
Isabel Teruel,
Directora d’explotació de Port Adriano

“És un orgull poder celebrar els deu
anys de trajectòria de Port Adriano
Mallorca Festival. Per a commemorar
aquesta fita hem programat tres grans
formacions, la qual portem per primera
vegada a Mallorca. Feia cinc anys que
anàvem darrere de Nile Rodgers &
CHIC i arriben de regal d’aniversari”
Felipe Menéndez,
Director de Port Adriano Mallorca Festival
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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 60 concerts
realitzats, una assistència de 70.000 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 en Port Adriano siguin inoblidables.

“Una experiència única en un entorn incomparable”
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Contacte premsa
i comunicació
Sharemusic!
Jorgina Fusté
prensa@sharemusic.es
605 886 639

Informació d’entrades:
Des de 35 € + despeses de distribució
En línia:

www.portadrianomusic.es

Física:

Capitania de Port Adriano

Per a més informació:
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info@portadrianomusic.es
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