
PINK MARTINI ACTUARÀ AL FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

AMB CHINA FORBES I STORM LARGE

La petita orquestra de Portland (Oregon, EUA) liderada per Thomas M. Lauderdale hi actuarà

la nit del 23 de juliol amb la participació de les dues vocalistes de la banda vintage. 

Peralada, 12 d’abril de 2022

El Festival Castell de Peralada ha revelat avui un nou espectacle de la seva 36a edició. Es tracta 

de la banda plurilingüe i multicultural Pink Martini, que farà la seva única parada a Catalunya la

nit del 23 de juliol, a l’Auditori Parc del Castell del festival alt-empordanès. Per a l’ocasió, es 

comptarà amb la participació de China Forbes i Storm Large, les dues vocalistes del grup. 

Aquest serà el debut de Forbes a Peralada, on també actuarà algun artista convidat que la 

formació musical encara no ha desvetllat.

Des  que  Thomas  Lauderdale  va  fundar  Pink  Martini  l’any  1994,  aquesta  petita  orquestra

representa  el  seu  repertori  format  per  la  música  de  sempre  i  clàssics  contemporanis  a

escenaris i sales de concerts a multitud de països europeus, del Nord d'Àfrica, de l'Orient Mitjà

i altres països asiàtics, Austràlia, Nova Zelanda, Llatinoamèrica i Amèrica del Nord. Formada

per virtuosos provinents de diferents llenguatges i estils musicals de diferents parts del  món,

els seus directes es caracteritzen per un repertori molt variat amb sons que es mouen entre la

música clàssica,  la  llatina,  el  jazz,  el  pop clàssic,  el  bolero o la  música  lounge,  amb lletres

cantades en anglès, espanyol, francès,  italià, portuguès, grec, armeni... o japonès. 

Clàssics  renovats  i  cançons  conegudes  per  a  tots, s’entrellacen  amb  èxits  propis  com

Sympathique,  Lilly  o  Hey Eugene  oferint com a resultat unes actuacions plenes de  glamour,

mestissatge  cosmopolita  i  alegria  inconfusibles.  Amb  més  de  3  milions  de  discos  venuts,

realitzats i distribuïts per la discogràfica Heinz Records fundada el 1997 pel mateix Lauderdale,

Pink Martini, l’orquestra en miniatura de so vintage, tornarà a Peralada aquest estiu després

d’haver-hi actuat en tres ocasions, la darrera el 2019.  

Les entrades d’aquest espectacle es posen a la venda avui, dimarts 12 d’abril a les 12.00 hores,

a festivalperalada.com. 

La programació completa del Festival Castell de Peralada 2022 es donarà a conèixer el 19 de

maig en roda de premsa. 


