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Amb els seus orígens a França i Catalunya, aquest duet nascut a Bèlgica
està format per dues músics disposades a trencar estereotips. Amb una
arpa celta, un violí i les seves dues veus converteixen l'escenari en un
espai ple de glamur, diversió i música, transportant als oients a llocs
especials, mítics i inesperats. Tot plegat resulta ser una explosió de sons
i exploració d’elements moderns, clàssics i de música folk.
El 2016 van presentar el seu LP “Formiga and Cigale”, on a més
d’arranjaments de peces tradicionals, hi van incorporar les seves
peculiars composicions. Aquest disc va ser nominat als Premis
Enderrock 2017—Vot popular dins les categories Millor àlbum folk 2016
i Millor cançó folk 2016 (La Cançó sense lletra).

“Una proposta divertida,
amena i fresca, un punt
surrealista, amb una alta
qualitat interpretativa.”
Convent de les Arts Alcover

El juliol de 2019 van actuar al 36è festival internacional d’arpa celta de
Dinan (França), un dels festivals més importants de l’escena arpística a
Europa.
El passat novembre de 2019 van presentar un projecte conjunt amb la
Cobla La Principal de Tarragona. Un nou univers que continua oferint
experiències úniques en les peces de Formiga and Cigale a través de la
sonoritat tant peculiar de la Cobla.
**Espectacles aptes per a tots els públics.

“Un duet dotat d’una forta
personalitat que va oferir
un concert intens, íntim,
atractiu i ple de bon humor “
Jordi Pascual - La Mañana

Espectacles
Com descriure Formiga and Cigale?

Com un sorprenent duo femení, d’origen catalanofrancès i format a Bèlgica el 2011?
O potser com una múrria mescla entre les Dones d’aigua i Monthy Python…
Des del principi de l’espectacle el públic queda captivat per l’arribada estrepitosa
d’aquestes dues misterioses joves, amb vestits sumptuosos i amb un punt d’altivesa
en la mirada... Elegància i escarn propi s’han trobat.

A l’escenari, una arpa celta i un violí, envoltats d’una multitud de petits instruments i altres percussions diverses estan esperant que els facin parlar. Un cant a dues veus s’enlaira! Les diferents llengües segueixen i les
peces s’encadenen com els números d’un cabaret. És el moment quan comencen a desfilar heroïnes amb destins tràgics, personatges i criatures mitològiques i relats de viatges folklòrics de països coneguts o inexistents.
Formiga and Cigale s’inspiren en el repertori medieval i tradicional, però à través dels seus arranjaments i composicions extravagants creen una música actual, sense complexos i amb colors avantguardistes.
Darrera la seva espontaneïtat desconcertant, el públic se’n recordarà de la generositat amb què comparteixen
les seves cançons, així com la innegable qualitat musical de l’espectacle.

NOU PROJECTE
Formiga and Cigale feat. La Principal de Tarragona
Una nova experiència que fa créixer, en tots els sentits, l'espectacle musical i extravagant de
Formiga and Cigale gràcies a la peculiar sonoritat de la Cobla. Estrena el 10 de novembre de
2019 al Convent de les Arts d’Alcover—Festival Accents.

Més informació específica sobre el projecte a: www.formigaandcigale.com/cobla



Espectacle en format duet: 75 minuts sense pausa



Espectacle en format cobla: 65 minuts sense pausa
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Fitxa artística
Membres del grup

Anna Amigó: violí, cant, arpa, percussió.
Eva Genniaux: arpa, cant, percussió.

Ciutats Base

Brussel·les (Bèlgica) / Rodez (França)

Estil i tipus de música

Noves Músiques. Composicions pròpies.
Arranjaments de músiques del món / folk.

Grups amb els que el públic
compara Formiga and Cigale

Laïs, CocoRosie, Mum, Malicorne, Joanna Newsom, Julie Fowlis ,
Hedningarna.

Esdeveniments recents destacats

Les Nuits et les Jours de Querbès - França (2019)
Festival Accents—Alcover - Catalunya (2019)
36è Festival Internacional d’arpa de Dinan - França (2019)

Contacte i management
Anna Amigó
Mòb. 608835213
formiga.and.cigale@gmail.com
www.formigaandcigale.com

Fitxa tècnica
Si l'indret ho permet, l'espectacle es realitza en acústic.
Si les condicions de la sala requereixen amplificació, sonorització al gust del tècnic.
Aquests són els instruments a sonoritzar:

Línia Instrument
1

Violí (jack micro propi)

2

Arpa (XLR micro propi)

3

Veu 1 — violí (cant i presentació)

4

Veu 2 — arpa (cant i presentació)

5

Petita percussió (peus arpa)

6

Petita percussió (peus violí)

7

Cajón (utilitzat com a bombo)

8

Txarango (XLR micro propi)

9

Xilòfon

10

Charles

11

Mp3

12+13

*2 micròfons de veu extra per
davant l’escenari
DI pels instruments si necessari

Enllaços
Internet i mitjans socials:

www.formigaandcigale.com
www.facebook.com/formiga.and.cigale
www.youtube.com/formigaandcigale

Premsa, radio i televisió: Clica aquí per veure articles i entrevistes del grup


Bon ambient, concert extraordinari, una gran lliçó d’espectacle – Péniche du Conte (12/2019)



La Principal de Tarragona i Formiga & Cigale: originalitat, dramatisme i extravagància – Sardanet
Catalunya Ràdio (11/2019)



Un repertori multilingüe, una aura sorprenent – Vermusic - TarragonaDigital (04/2019)



El duet F&C sorpèn al públic en el concert inaugural del Vermusic’19– Infocamp (04/2019)

Imatges: Clica aquí per tenir accés a imatges del grup en alta resolució.
Discografia:
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http://www.enderrock.cat/folksons/disc/5982/formiga/cigale
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