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València . El IVAM y The Basement
continúan con el ciclo de música

electrónica 'Los Escalones del IVAM'
animando la noche del próximo viernes 12

de julio bajo la instalación del grupo

Aranea. 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.

Por segundo año consecutivo 'Los

Escalones del IVAM', en colaboración con

el grupo de música electrónica The

Basement, reúne la mejor música house,
funk y disco a cargo de los pesos pesados

de la escena loca durante la noches de

los viernes de julio. Este viernes 12 de julio

de 20'30 a 00h la velada temática girará

en torno a los ritmos más setenteros y

ochenteros del disco y el funky. El trío de

residentes del colectivo formado por Toni
Copas, Whatever y Boranimals,
encenderán la mecha del baile para ver

caer la noche con los grooves del house

más selecto.

'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 instalación artística del grupo

Aranea que tiene programadas lluvias

cada media hora .

El objetivo es crear lo que el grupo

Aranea denomina "un abrazo atmosférico

que incite al encuentro”, un microclima en

el entorno del IVAM y una especie de

oasis en la ciudad.

València. L'IVAM i The Basement
continuen amb el cicle de música
electrònica 'Els Escalons de l'IVAM'
animant la nit del pròxim divendres 12 de
juliol sota la instal·lació del grup Aranea.
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.

Per segon any consecutiu 'Els Escalons de
l'IVAM', en col·laboració amb el grup de
música electrònica The Basement, reuneix
la millor música house, funk i disc a càrrec
dels pesos pesants de l'escena boja
durant la nits dels divendres de juliol.
Aquest divendres 12 de juliol de 20'30 a

00h la vetlada temàtica girarà entorn dels

ritmes del disc i el funky dels anys 70 i 80.

El trio de residents del col·lectiu format per

Toni Copas, Whatever i Boranimals,
encendran la metxa del ball a poqueta nit
amb els grooves del house més selecte.

'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 la instal·lació artística del grup
Aranea que té programades pluges cada
mitja hora.

L'objectiu és crear el que el grup Aranea
denomina "una abraçada atmosfèrica que
incite a la trobada”, un microclima a
l'entorn de l'IVAM i una espècie d'oasi a la
ciutat.

'ELS ESCALONS DE
L'IVAM' TORNEN A
ANIMAR LA NIT DEL
DIVENDRES AMB
MÚSICA ELECTRÒNICA

'LOS ESCALONES DEL
IVAM' VUELVEN A ANIMAR
LA NOCHE DEL VIERNES
CON MÚSICA
ELECTRÓNICA
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The Basement pinchará en directo
bajo la instalación artística de
Aranea en la explanada del museo

The Basement punxarà en directe
sota la instal·lació artística
d'Aranea a l'esplanada del museu




