Nota de Premsa
L'Associació RAI organitza la segona edició del Busker RAI - Festival Mediterrani d'Artistes al
Carrer. Els 27, 28 i 29 de juliol més de 50 artistes ompliran de música i circ les places del barri de
Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera de Barcelona. Aquest any el país convidat serà Marroc,
país amb el qual el barri i l'Associació RAI tenen un fort vincle. La inauguració del festival es durà
a terme el dijous 27 de juliol a les 19h i serà a càrrec dels músics de la Always Drinking
Marching Band, del clown argentí Ale Risorio i del grup Hip Hop Family de Rabat. Tots els
espectacles es realitzaran de 19h a 23h. El programa complet està disponible en www.buskerai.org.
El festival compta amb el suport del Districte de Ciutat Vella, l'ICUB i una àmplia xarxa d'entitats i
comerços del barri.
#BuskeRAI és un projecte de barri per al barri amb una espontània vocació internacional; és un
projecte obert a tota la ciutat que pretén fomentar la cultura urbana com expressió popular i de
convivència i donar a conèixer el treball de joves artistes i creadors locals i internacionals. A la seva
primera edició va comptar amb la participació de més de 20 companyes amb una assistència de
públic de més de 3700 persones.
RAI – Recursos d'Animació Interculturals és una associació juvenil que treballa pel foment de l'art i
la cultura com eines de transformació social i cultural. Amb més de 20 anys d'activitats, RAI és un
espai de creació, formació i difusió cultural al Casc Antic de Barcelona que pretén oferir eines i
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Per a més informació podeu contactar:
Francesco Russo (director artístic - 692104312 rai-art@raiassociacio.org)
Alessandra Manetti (directora de producció – 629179342 rai-coordinacio@raiassociacio.org)
Carrer Carders, 12 – BCN
www.raiassociacio.org – rai-coordinacio@raiassociacio.org
Tlf. +34.93.268.13.21 - +34.629179342

