#2 Nota de Premsa
La segona edició del Busker RAI - Festival Mediterrani d'Artistes al Carrer que es va realitzar
els dies 27, 28 i 29 de juliol 2017 va ser un gran èxit de públic. 14 companyies i més de 50 artistes
d'arreu d'Europa, van omplir de música, circ i teatre les places del barri de Sant Pere, Santa
Caterina i La Ribera de Barcelona.
Durant aquests dies es van realitzar més de 40 representacions i hi van assistir prop de 4.000
persones. Es va aconseguir l'objectiu de consolidar un festival que acaba de néixer i transformar-ho
en un esdeveniment clau de l'estiu barceloní.
La realització del festival va ser possible gràcies al treball de prop de 20 persones voluntàries i al
suport d'una àmplia xarxa d'entitats locals i comerços del barri. Els nostres agraïments a tots ells
i a l'Ajuntament de Barcelona.
En paraules de Francesco Russo, director artístic del Busker Rai, "Enguany ha estat una prova de
foc per a poder consolidar el Busker Rai a la programació d'estiu de la ciutat. Les gairebé 4.000
persones assistents durant aquests 3 dies, sempre en horaris de tarda/vespre, així ho confirmen; i a
partir de setembre començarem a preparar la tercera edició per oferir una nova cartellera
d'espectacles d'artistes de carrer".
#BuskeRAI és un projecte de barri per al barri 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.
RAI – Recursos d'Animació Intercultural 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 recursos per a projectes juvenils d'àmbit artístic, cultural i educatiu.
Per a més informació podeu contactar Francesco Russo (director artístic - 692104312 raiart@raiassociacio.org) o Alessandra Manetti (directora de producció - 629179342 raicoordinacio@raiassociacio.org)

