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QUI SOM?

El Nowa Reggae, un festival de música jamaicana,  es celebra els dies 15 i 16 
de juliol a Vilanova i la Geltrú, una ciutat on la cultura ha estat defensada, 
mimada i prioritzada per l'associacionisme.

Enguany el festival es celebra en un nou espai: el parc de ribes roges de la 
mateixa ciutat. Un emplaçament a primera línia de mar seguint amb la 
losoa de poder gaudir de la música en un dels llocs més emblemàtics de la 
ciutat. 

ElEl nostre festival és el resultat de l'esforç d'un grup de persones que 
dediquen el seu temps a la creació d'un esdeveniment ja consagrat en 
l'oferta de festivals de música a l'aire lliure. Aquesta onzena edició certica 
que es tracta d'un festival amb fonaments estables, que ha aconseguit 
superar les dicultats i les barreres que avui en dia està patint la gestió de 
béns culturals.



Nota de premsa

El Nowa Reggae disposat a fer més soroll que mai
L'organització nalment burla la sentència del TSJC i programa un festival de majors dimensions 

Els Jamaicans Bunny Wailer i Keith & Tex seran els caps de cartell de la 11a edició els dies 15 i 16 de juliol

Per primera vegada el Nowa Reggae comptarà amb 4 escenaris i més de 30 actuacions durant les dues jornades

L'apostaL'aposta del festival Nowa Reggae pels sons jamaicans augmenta en la seva onzena edició el proper 15 i 16 de juliol. Aquest any i per primera vegada, 
el festival se celebra al Parc de Ribes Roges, situat davant del mar molt a prop de l'anterior recinte. El canvi d'ubicació es deu a la sentència dictada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que prohibeix la programació de concerts al Molí de Mar de Vilanova i la Geltrú. 

LlunyLluny de desanimar l'organització del Nowa Reggae, la decisió del TSJC probablement ha donat forces i energia sucient per superar un dels 
contratemps més delicats que es recorden en anys, després de veure la gran quantitat d'artistes que formen part del cartell d'aquesta edició. 
Sorprenen els caps de cartell, Bunny Wailer i el duo Keith & Tex, llegendes vives de la història músical jamaicana, seguits per Bitty McLean i Etana, 
reconeguts cantants per la seva qualitat vocal. 

BunnyBunny Wailer, membre original del grup The Wailers junt amb Bob Marley i Peter Tosh, és una de les icones vives de la música reggae, concretament 
del roots reggae, un dels estils que va personalitzar a nals dels 70', però no va ser ns la dècada dels 90' quan la seva carrera musical es va veure 
recompensada amb el premi Grammy al millor àlbum de reggae a 1990, 1994 i 1996. 

ElEl duo Keith & Tex, que actuarà per primer cop a la península, va ser una de les estrelles que van formar la constel·lació daurada de la música 
jamaicana a nals dels 60', brillant amb llum pròpia sobre l'estil rocksteady, per a molts el més gloriós que ha donat ns al moment l'illa caribenya. 
Per aquella època van deixar per a la posteritat delícies sonores com Stop That Train, Tonight o Let Em Be The One. 

NoNo obstant això, el públic no només retrà homenatge a aquestes llegendes de la música com és un costum a Vilanova i la Geltrú. L'ampliació del 
festival, passant de 2 escenaris a 4, dóna la possibilitat d'agrupar a més de 30 artistes de diferents estils jamaicans, passant per l'ska amb accent 
català dels barcelonins Dr. Calypso o la renovada escena sound system encapçalada per Maasai Warrior i Vibronics des del Regne Unit, sense oblidar 
els nous projectes nacionals acompanyats per una gran quantitat de seguidors, com ara Iseo & DodoSound o el tan sol·licitat Alex Bass juntament amb 
The Same Song Band. 

ElsEls seguidors dels ritmes més ballables com el dancehall també tindran el seu espai dins el festival encapçalat per dos dels sounds amb més fama del 
panorama europeu, Northern Lights i Heavy Hammer, representant a Itàlia amb la seva peculiar manera d'oferir un xou intens, al més pur estil jamaicà. 

L'elenc d'artistes que ofereix aquest any el Nowa Reggae Festival augura dues jornades inesgotables de grans moments musicals per gaudir també 
en família, per exemple en les activitats programades per a les primeres hores del dissabte 16 de juliol pensades per la diversió dels més petits. 

ComCom cada any, les entrades estan disponibles en els punts de venda habituals o al seu web www.nowareggae.com on es pot consultar més informació 
sobre el festival.



El cartell



Artistes

+info www.nowareggae.com



ENTRADES ANTICIPADES  

13€ Divendres 15 de Juliol
30€ Dissabte 16 de juliol
35€ Abonament dos dies

VENDA D’ENTRADES

www.nowareggae.com

ENTRADES AMB CÀMPING

49€ Abonament + càmping

ENTRADES A TAQUILLA

16€ Divendres 15 de Juliol
35€ Dissabte 16 de juliol
40€ Abonament dos dies 

Horaris i Preus



DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ  

jordi@nowareggae.com
637101557

laia@nowareggae.com
639752533

Contacte

Patrocinadors 


