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València . El IVAM y The Basement

organizan la tercera sesión del ciclo de

música electrónica 'Los Escalones del

IVAM' animando la noche del próximo

viernes 19 de julio bajo la instalación del

grupo Aranea.

Este viernes 19 de julio de 20'30 a 00h la

formación valenciana Sierrra , pondrá en

valor sus grandes éxitos a nivel

internacional en los que fusionan ritmos

africanos con el disco más descarado.

Junto a ellos completarán el cartel el

resident Aapaes y la promesa local

Sueezo con una trayectoria en meteórico

ascenso internacional.

'Los Escalones del IVAM' se convierten así

en el punto de encuentro gratuito durante

los viernes de julio donde bailar, tomar

unas copas a ritmo de house y refrescarse

bajo la nube artificial ideada por el

colectivo de arquitectos Aranea que, a

base de vapor de agua, generará frescor

para combatir el caluroso verano de

València. La instalación artística tiene

programadas lluvias desde las 20h a las

24 horas del viernes 19 de julio.

Se trata de un anillo suspendido de 13x8

metros que emite agua pulverizada, de

ahí que la intervención haya sido

apodada como la «nube» del IVAM.

València. L'IVAM i The Basement

organitzen la tercera sessió del cicle de

música electrònica 'Els Escalons de

l'IVAM' animant la nit del pròxim

divendres 19 de juliol sota la instal·lació

del grup Aranea.

Aquest divendres 19 de juliol de 20'30 a

00h la formació valenciana Sierrra ,

posarà en valor els seus grans èxits a

nivell internacional en els quals fusionen

ritmes africans amb el disc més descarat.

Al costat d'ells completaran el cartell el

resident Aapaes i la promesa local

Sueezo amb una trajectòria en meteòric

ascens internacional.

'Els Escalons de l'IVAM' es converteixen

així en el punt de trobada gratuïta durant

els divendres de juliol on ballar, prendre

unes copes a ritme de house i refrescar-se

sota el núvol artificial ideat pel col·lectiu

d'arquitectes Aranea que, a base de vapor

d'aigua, generarà frescor per a combatre

el calorós estiu de València. La instal·lació

artística té programades pluges des de

les 20h a les 24 hores del divendres 19 de

juliol.

Es tracta d'un anell suspés de 13x8 metres

que emet aigua polvoritzada, per aquest

motiu la intervenció s'anomena el «núvol»

de l'IVAM.

TERCER DIVENDRES D'
'ELS ESCALONS DE
L'IVAM' AMB SIERRRA,
AAPAES I SUEEZO

TERCER VIERNES DE 'LOS
ESCALONES DEL IVAM'
CON SIERRRA, AAPAES Y
SUEEZO
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Los DJ's de The Basement

pincharán en directo bajo la

instalación artística de Aranea

Els DJ's de The Basement

punxaran en directe sota la

instal·lació artística de Aranea




