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Des que va iniciar el seu camí a principis de 2015 a la ciutat de Barcelona, BALKAN PARADISE
ORCHESTRA ha anat confirmant, actuació rere actuació, el seu paper com a formació inusual i
trencadora. Integrada per deu instrumentistes de vent i percussió, la BPO (com ja es coneix també al
grup) ha aportat un aire fresc i alegre al panorama de les fanfàrries del nostre país.
Guanyadores el 2017 del 1r Premi del Concurs Internacional de Música de Carrer a Haizetara (Euskadi) i
més recentment el Premi Sons de la Mediterrània lliurat per la revista Enderrock.
La força de la Balkan Paradise Orchestra neix de l’energia i tradició balcànica esdevenint una fanfàrria
inusual, original i explosiva. Formada exclusivament per dones, de 8 a 10 músics que s’endinsen en
un repertori que encara va més enllà jugant amb altres estils. Un laboratori de sons, ritmes i tradicions
que regala espectacle. El logo vermell i amb topos ja és una pista del seu toc festiu i femení.

K’ATAKA (Segell Microscopi 2018) el
seu primer disc, produït pel prestigiós
trompetista David Pastor, és un recopilatori
de tot allò que les defineix i ha format part
d’elles des que aquest projecte va néixer.
L’arrel popular, els diferents gèneres
musicals amb els quals han crescut i el
descobriment de noves músiques i sonoritats
que es dissolen donant com a resultat, una
fusió sincera i orgànica de tot el que volen
compartir en els escenaris, places, carrers i
racons on pugui arribar la música de la BPO.

Escolta K’ATAKA
Vídeo Making Of

Qui són les noies de Balkan
Paradise Orchestra?
Són 10 noies que vénen de formacions,
experiències i influències diverses,
però que comparteixen la passió per la
tradició balcànica.
Aquestes deu dones transformen el
gènere en un autèntic elixir de melodies
tradicionals amb ritmes de tot el món,
oferint un espectacle carregat d’energia
que funciona tant en escenari com al
carrer.
Amb una sorprenent capacitat per
generar empatia amb el públic, la BPO
porta alegria, festa i ganes de ballar a
cada racó del món.

Balkan Paradise Orchestra
presenta dos formats: Itinerant i Concert
ITINERANT
Informació: És ideal per animar els carrers. Es combina la parada amb desplaçament i
cercavila. Les BPO comptem amb un repertori ric en accions, coreografies i participació del
públic que faran en formació tan fix com en desplaçament.
Públic: Tots els públics
Durada: 75 minuts
Idioma: Tots els idiomes
Músics: 8 músics
(possibilitat fins a 10 músics)
Sonorització: So en acústic
Aquí vídeo

CONCERT
Informació: És ideal per gaudir de la música balcànica en format concert i sonoritzat. Tant si és a
l’aire lliure (escenari, amfiteatre o altres) com en interior (teatre, sala de concert, auditori…) Amb
un directe fresc i amb possibles col·laboracions. La percussió és presentada en format bateria.
Públic: Tots els públics
Durada: 75 minuts
Idioma: Tots els idiomes
Músics: 8 músics
(possibilitat fins a 10 músics)
Sonorització: so amplificat.
Facilitem raider i aportem tècnic propi.
Aquí vídeo
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