
 
 
MAIKA MAKOVSKI, PRIMERA ARTISTA CONFIRMADA DE LA       
PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL ÍTACA 2018 
 
La compositora, cantant, pianista, guitarrista i actriu actuarà al juny a l’Auditori Espai             
Ter acompanyada pel prestigiós Brossa Quartet de Corda de Barcelona 
 
Les entrades per aquest concert es posaran a la venda divendres de la setmana              
vinent al web del festival www.itacacultura.cat  
 
 
Torroella de Montgrí. Compositora, cantant, pianista, guitarrista i actriu, Maika Makovski           
actuarà per primer cop al Festival ÍTACA, Cultura i Acció amb la seva proposta més               
personal recollida en les cançons del seu darrer disc. De mare andalusa i pare macedoni, la                
mallorquina va compondre els temes de Chinook Wind en tornar del seu primer viatge a               
Macedònia, on va explorar les seves arrels familiars i culturals. El nou treball, produït per               
John Parish, ens obre de bat a bat l’univers més íntim de l’artista, amb arranjaments de                
corda i metalls, acompanyats de bases rítmiques senzilles i sòbries, tot dominat per             
l'omnipresent veu d’aquesta jove consolidada en el panorama musical internacional.  
 
Maika Makovski actuarà a l’Auditori Teatre Espai Ter, de Torroella de Montgrí,            
acompanyada pel prestigiós Brossa Quartet de Corda de Barcelona; així com de Pep             
Mula, a la bateria, i de Pau Vals, a la trompa. Serà un concert per descobrir una nova                  
faceta d’aquesta artista difícil d’encasellar que ha combinat pop, rock, indie o folk i que               
sempre sorprèn amb les seves posades en escena. Les entrades per aquest concert es              
posaran a la venda divendres vinent, dia 26 de gener, a partir de les 12.00h del migdia, al                  
web del festival www.itacacultura.cat 
 
El Festival ÍTACA, Cultura i Acció aglutina propostes culturals de qualitat a un preu              
assequible, amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. El festival es posa en                
marxa amb l'arribada de l'estiu -els mesos de maig, juny i juliol- amb una combinació de                
música, teatre i altres activitats lúdiques i de reflexió. ÍTACA se celebra en una desena de                
municipis del Baix Empordà i està impulsat i organitzat per la productora Link Produccions. 
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