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FESTIVALS Actuacions en directe, música a càrrec de diversos DJ, zones específiques i, fins i tot, una vessant solidària en la primera edició

L’Aldea, pionera en acollir el primer
El Mítics Festival, amb 20 hores de música en directe, pretén ser un gran esdeveniment musical a les Terres de l'Ebre. Se celebrarà el dia 9 de juliol al Pla dels Catalans, a
l'Aldea, contindrà una zona de concerts en directe i acollirà el Tour 40 Principals. A més a més, hi haurà tres espais

Festa ‘Que nos
quiten lo bailao’
Festa prèvia a l'inici de Mítics Festival. Comença a les 11.00 h i finalitza
a les 16.00 h. Festa musical amb discjòqueis (Sepe DJ, DJ Marc Sorolla i
DJ Enric M) i barra lliure de menjar i
beguda per preparar i ambientar el
cos abans de l'inici del festival. També es podrà fer ús de les instal·lacions, com és la zona de diversió,
piscina, camp de futbol, etc.

Entrades i punts
de venda
Es poden adquirir per Internet al
web www.tiquetea.com, trucant al
977 450 003, als diferents establiments col·laboradors o bé als relacions públiques. Tenen diferents
preus. La venda anticipada, fins al 30
de juny, es beneficiarà d'un descompte. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats del seu tutor legal per poder accedir al recinte.
Entrada normal: 18 € (anticipada) i
22€ (no anticipada).
Entrada reduïda (a partir de la
01.00 h): 12 € (anticipada) i 15 €
(no anticipada).
Entrada menors (de 7 a 15 anys):
12 € (anticipada) i 15 € (no anticipada).
Entrada menors (de 0 a 6 anys):
gratuït .
Entrada vip: 65 €.
Entrada zona ‘Que nos quiten lo
bailao’: 48 € (anticipada) i 54 € (no
anticipada).

musicals addicionals anomenats Mítics 80, Mítics 90 i Zona Fresh. El públic assistent també podrà gaudir d'una zona infantil, zona relax, zona d'atraccions, zona gourmet i
zona VIP. També s’hi podrà experimentar la sensació de
pujar a un globus aerostàtic, es podrà utilitzar una zona

ESPAI MÍTICS 90

ESPAI ‘QUE NOS QUITEN LO BAILAO’

Sepe DJ
Actualment resident a Queens
(Amposta) i la Terrasseta (Camarles). Locals de referència: la Terrasseta (Camarles), Queens (Amposta), Sala Metro (Amposta), Möet
Australian Club (Tortosa), Muum
(Deltebre), Ébano (Peníscola), Disco Blau (l'Ametlla de Mar), Mediterránea (l'Ampolla), Hola Salou (Salou), Replay (Itàlia, Foggia) i Groove
(Itàlia, Foggia), entre d'altres.

DJ Marc Sorolla
Actualment resident a la discoteca
Ébano Peníscola. Locals de referència: Red Disco (Vinaròs), Disco Mediterrània (l'Ampolla), Blau Disco
(l'Ametlla de Mar), Làrida (Lleida),
Èxit (Lleida), Highland (Tarragona),
Otto Zutz (Tarragona), Hola (Salou), One Club (Castelló), Sala Colors (Amposta), Mami Blue (el Perelló), Australian Club (Tortosa) i
Muum (Deltebre), entre d'altres.

ESPAI MÍTICS 80

DJ Cristóbal

Locals de referència: discoteca Contacto (Camarles), KDW Traiguera
(Castelló), Mediterránea (l'Ampolla)
i Mami Blue (el Perelló), entre d'altres.

DJ Lluís Torralvo

Actualment resident a Queens
(Amposta) i la Terraseta (Camarles).
Locals de referencia: 40 Principals/Cadena Dial (Cadena Ser), Antena Aldaia, Emute, Ràdio Delta,
Pub Stocklin (l'Aldea), pub Congo i
les Carpes del Riu (Tortosa), Planet
Tíbet (Amposta), Unik Street (Deltebre), Disco Blau (l'Ametlla de
Mar) i durant 8 anys, a sala Colors
de la Sala Metro (Amposta).

Enrik M

DJ Joan Cabanes

Locals de referència: resident Sala
Metro (Amposta) i KDW Traiguera
(Castelló), entre d'altres.

DJ Gerard Llarch
Locals de referència: resident a The
Factory (2011-2013), resident de
Blau Disco, Karibú Club & Disco, Loca FM Tarragona, Cking Thursdays i
Holi Colours Festival. Col·laborador i
compartir cabina presentant sessions
en directe amb Flaix FM, va guanyar
concursos de DJ i va crear la marca
coneguda nacionalment pels seus
festivals, Holi Colours Festival.

DJ Carlos
Actualment resident a Queens (Amposta). Locals de referència: Ràdio
Joventut i Emute, Congo (Tortosa),
les Carpes del Riu (Tortosa), el Cel
(Amposta), Disco Blau (l'Ametlla de
Mar).

Paco Pil

Actualment resident al pub el Cel
(Amposta). Locals de referència:
Queens (Amposta), el Cel (Amposta), Sotavento (Amposta), Sala
Metro (Amposta), Cafè del Port
(Sant Carles de la Ràpita), les Noves Algues (Sant Carles de la Ràpita), We Are (Amposta), Vinile Club
de ball (Amposta), la Mina (Deltebre) i discoteca Mediterrània
(l'Ampolla).

ESPAI RELAX

ESPAI FRESH

Mítics solidari
El Mítics Festival ha arribat a un acord
amb l'ONG SEO/BirdLife per establir
la població d'òliba al delta de l'Ebre i
augmentar, així, el nombre d'aquesta
espècie. El festival donarà el 2% de la
facturació de les entrades a aquesta
ONG i, a més a més, proporcionarà
un espai durant el festival per captar
voluntaris per fer aquesta actuació.
Les actuacions a dur a terme amb els
diners recollits i amb els voluntaris
aconseguits consistirà en l'anellament
d'òlibes ja presents i la creació de caixes niu per augmentar el nombre
d'individus d'aquesta espècie al Delta.

d'acampada, es podrà gaudir dels serveis de transport especials habilitats per a l'ocasió per part de l'empresa Hife i
d'un servei mèdic especial en cas que calga. Serà un bon
espai, un lloc obert a l'aire lliure i en contacte amb la natura on poder apreciar la bona la música al territori.

Even Artist

Locals de referència: Temple (Mataró), Luxaclub (Castelló), Warhol
(Vinaròs), Red (Vinaròs), Mediterrània (l'Ampolla), Sala Metro (Amposta), Matinee Summer Festival
Castelló, guanyador del concurs
Matinee Winter Festival Castelló.

DJ Marc Jam
Locals de referència: Sala Luz de
Gas, La Tierra, Inercia, Jam Session,
Rosebud, Pachá i Studio 54, entre
d'altres.

DJ Eduard Ventura
Actualment resident al pub el Cel
(Amposta). Locals de referència:
Mediterrània (l'Ampolla), Lo Trosset (l'Aldea), Sala KS (la Sénia), Karibú (Roquetes), Loft (Móra la Nova), la Terrasseta (Camarles), Musclarium (Sant Carles de la Ràpita),
We are (Amposta), Queens (Amposta) i el Cel (Amposta), entre
d'altres.

És un DJ, cantant, animador, actor
i locutor de ràdio de la dècada dels
90. Va aconseguir ser disc d'or i va
assolir la seua màxima popularitat
amb el seu àlbum Energía Positiva,
de música rechno-eurodance i el
seu característic tecno-ska, d'on
van sortir els seus singles de major
èxit: Viva la festa, Dimensió divertida, Botas de Botar i Jhony Techno
Ska, que a dia d'avui continuen
sent cançons de culte. En l'actualitat recorre Espanya i altres països
com Suïssa, Chile, Perú, etc. En les
seues actuacions va acompanyat
de la seua única alumna i companya, Brisa Play, una jove brasilera
afincada a Espanya en una combinació efectiva i explosiva que fa les
delícies de tots els que acudeixen
als seus events. Paco Pil és, sense
dubte, una llegenda viva de l’eurodance i el techno des dels seus inicis i destaca per la seua gran energia i efectivitat.

DJ Gallo
Locals de referència: Espectacles
Maestrat, Capitán Haddock (Peníscola), falles a Benicarló, Skaners (Vinaròs) i discoteca Long Play (Alcanar, resident durant 9 anys), entre
d'altres.

DJ Raül Sech
Locals de referència: Mina, Mediterrània, Joka, Contacto, Bye Bye,
Paradis Palace, Platoo i Transil, entre d'altres.

