
LUCAS VIDAL FUSIONA MÚSICA
ORQUESTRAL I ELECTRÒNICA A PERALADA

L’artista  presenta  aquest  dijous,  4  d’agost,  Karma,  el  seu
primer  disc  en  solitari  amb  el  qual  vol  acostar  la  música
clàssica amb l’electrònica. Durant l’espectacle combinarà els
sons  electrònics  amb  els  pianos,  diversos  instruments  de
corda, el clarinet i la trompeta. 

Peralada, 2 d’agost de 2022
El  polifacètic  compositor  i  director  d’orquestra  Lucas  Vidal  s’atura  a
Peralada aquest dijous (4 d’agost) per presentar Karma, el seu primer disc
en  solitari.  Amb aquest  nou  projecte  electrònic,  l’artista  vol  acostar  dos
mons que a priori són molt distants: la música clàssica i l’electrònica, i ho fa
de forma elegant, subtil i profunda, oferint a l’espectador una experiència
inoblidable. 
Trencant motlles d’un concert tradicional, l’artista guardonat amb un premi
Emmy i  dos Goyas  oferirà al  públic  de Peralada un viatge i  eclosió dels
sentits que convidarà a la reflexió, a deixar-se emportar, a desconnectar i
gaudir.  
Durant  l’espectacle,  Lucas  Vidal  dirigirà  als  músics  i  fusionarà  sons
electrònics que, units als instruments, crearan una atmosfera única. A nivell
visual, sobre l’escenari hi haurà una pantalla de gran format que projectarà
imatges i vídeos, els quals buscaran emocionar als espectadors. 
Karma  (Universal,  2020)  ha aconseguit  un  gran  èxit  entre  la  crítica  i  el
públic. L’àlbum ha suposat per a l’artista un profund viatge interior de sí
mateix, en el que ha connectat amb les emocions més íntimes gràcies al
descobriment de les facetes de la seva personalitat. Al llarg d’aquest viatge,
Lucas Vidal recorre alguns dels grans interrogants que envolten l’existència
humana, fet que dona sentit al nom del disc. 
A nivell sonor, els pianos i els sons electrònics es combinen amb el violí, la
viola,  el  violoncel,  el  clarinet  i  la  trompeta,  instruments  interpretats  per
músics de primer nivell.
Sobre Lucas Vidal



La seva trajectòria professional li ha atorgat reconeixements arreu del món
entre públic i crítica, així com diversos premis, entre els quals destaquen
dos Goya (Palmeras en la nieve, del director Fernando González Molina, y
Nadie quiere la noche, de la directora Isabel Coixet) i un Emmy. 

S’ha format a la Juilliard School of Music de Nova York i ha obtingut la doble
titulació  en Música per  a Cinema i  Composició  amb menció magna cum
laude a Boston. Al llarg de la seva vida ha pogut compondre la banda sonora
de  Fast and Furious 6 i col·laborar amb pel·lícules d’èxit amb Bruce Willis,
Sigourney Weaver o John Cusack. També ha participat en sèries com Érase
una vez... pero ya no, Bienvenidos a Edén o Élite. 

Una Masterclass amb Lucas Vidal a Peralada 
El jove compositor oferirà demà a les 12.00 hores a la biblioteca del Castell
de Peralada una masterclass dirigida a joves estudiats  de música. Un diàleg
entre diferents estils musicals per obrir pas al terreny de la experimentació
musical.

La finalitat del Campus Estiu és obrir les portes del Festival a estudiants de
proximitat, del món de les arts escèniques o relacionats amb aquest camp,
proporcionant accés a continguts d'interès per a futurs talents del món de
les arts escèniques, restringits al públic general, contribuint així a la seva
formació i facilitant el contacte amb professionals.
El Campus dedica especial atenció a centres educatius, grups organitzats i
escoles  de  música  i  de  dansa  reconegudes  per  les  administracions
públiques.

Més de 1.600 estudiants ja han tingut l'oportunitat de viure el Festival de
Peralada.  Les  propostes,  formulades  i  organitzades  d'acord  amb l'edat  i
característiques de les diferents categories de participants, s'inspiren en la
idea  d'esforços  compartits  per  exposar  als  futurs  talents  de  la  zona  un
patrimoni artístic que creiem que ha de formar part de la identitat cultural
de tots nosaltres.


