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Formiga and Cigale is een Belgisch duo met Franse en Catalaanse roots. 

Ze nemen het publiek mee op een muzikale reis en laten hen meegenieten 

van hun al dan niet ingebeelde avonturen. Een Keltische harp, een viool en 

twee magische stemmen veranderen het podium in een mythische wereld 

vol glamour, humor en vooral boeiende muziek. De invloed van hun vele 

reizen en ontmoetingen komt tot uiting in hun uitgebreid repertoire liedjes 

uit vooral verschillende Europese regio's. Als moderne troubadours kneden 

en hervormen ze traditionele muziekstukken tot deze voldoen aan hun 

wensen. 

Formiga and Cigale bestaat sinds 2010 en intussen speelden ze al op 

verschillende plaatsen in België, Frankrijk, Catalonië en Schotland. In 

2012 brachten ze de EP "Made in Brux" uit. De groep werd hierop 

geklasseerd als 'Garage folk' door Celtic Music Radio. Het duo heeft sinds 

juni 2016 een nieuw album dat naast traditionele muziekstukken ook 

eigen composities bevat.  

De CD is twee keer genomineerd op Premis Enderrock 2017 in de 

categorieën Beste Folk Album 2016 en Beste Folk Song 2016—La Cançó 

sense lletra. 

Click here en ga naar de  CD site op onze website. 

FORMIGA & CIGALE 

“Een duo met een sterke  

persoonlijkheid dat een intens,  

intiem en aantrekkelijk concert vol 

humor aflevert”  

Jordi Pascual - La Mañana 

“Een frisse mix van neoklassiek en 

folk, maar met een hoek af. De 

inspiratiebronnen reiken van de 

middeleeuwen tot anno nu en de 

nummers mogen keer op keer een  

complexloos hedendaags  

jasje aantrekken” 

Dark Entries Magazine  

http://www.formigaandcigale.com/new-album


Algemene info 
Groepsleden en instrumenten Anna Amigó: viool, stem, harp, percussie. 

Eva Genniaux: harp, stem, percussie. 

Vanuit Brussel (Belgie) / Rodez (Frankrijk) 

Muziekstijl Eigen composities.  

Wereldmuziek / New folk.  

Het publiek vergelijk de groep met Laïs, CocoRosie, Mum, Malicorne, Joanna Newsom, Julie Fowlis , 

Hedningarna. 

Voorbije relevante evenementen 

 

Cicle Roca Foradada Torredembarra - Catalunya (2017) 

Labyrinthe Musical en Rouergue - França (2017) 

Merode Festival - Bèlgica (2017) 

Anna Amigó  Vilalta 

GSM. 0032 498977738 

formiga.and.cigale@gmail.com   

www.formigaandcigale.com 

Contact en management 
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Technische fiche 
Naargelang de eigenschappen van de locaties of concertzalen kunnen de technische aspecten variëren.  

Als de locatie het toelaat kan het concert akoestisch zijn.  

Als de zaal nood heeft aan geluidsversterking, carte blanche voor de geluidstechnicus. 

 

Dit zijn de instrumenten op podium:  

Lijn Instrument 

1 Viool (eigen micro Jack) 

2 Harp (eigen micro XLR) 

3 Stem 1 — viool (zang en spreken) 

4 Stem 2 — harp (zang en spreken) 

5 Voetpercussie (harp) 

6 Voetpercussie (viool) 

7 Cajón  

8 Txarango (eigen micro XLR) 

9 Xylofoon 

10 Charles 

11 Mp3  

12+13 *2 stemmicrofonen 

 DI als nodig 



Links 

http://www.enderrock.cat/folksons/disc/5982/formiga/cigale 

Discografie 

www.formigaandcigale.com 

www.facebook.com/formiga.and.cigale  

www.youtube.com/formigaandcigale 

www.vi.be/formigaandcigale 

Internet en sociale media 

Pers, TV en radio 
Persdossier: Click hier om toegang te krijgen tot interviews en artikels.  

Foto’s 

Promo foto’s en posters in HQ: Click hier.  
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https://www.dropbox.com/s/u69f7xmxhnkbc3v/PRESSCLIPPING%20-%20Formiga%20and%20Cigale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uusrwzc1deyjwgx/AACBtIwxL5c9lRqYNbSvNfc8a?dl=0
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