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01_ Festivalot Market
El Festivalot Market va néixer durant l’edició del Festivalot 2019. Va
ser la primera vegada que el Festivalot, Festival de Música en Família
de Girona, va incloure aquest nou espai dins aquest festival familiar
d’èxit.
Podem dir ja que el Festivalot Market és l’esdeveniment familiar més
important de la província de Girona i de gran rellevància a Catalunya.
Arrel de la inexistència d’una fira familiar a Girona, el Festivalot i Fira
de Girona s’uneixen per crear un espai comercial d'exposició únic
pel fet d'estar integrat en un festival de música ja molt consolidat i
que acull més de 20.000 persones en un sol cap de setmana.
El Festivalot Market és una cita imprescindible per al públic familiar,
que trobarà un espai d’exposició de diversos sectors del seu interès.
Alhora, el públic podrà gaudir de la integració de les més de 30 activitats i concerts gratuïts del Festivalot. Festival de Música en Família de
Girona i que enguany ja celebrarà la seva sisena edició.
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02_ Festivalot
El Festivalot s’organitza des de fa sis anys a Girona per la productora Pistatxo Produccions. El festival és una iniciativa dels tres membres del grup de música Els Amics de les Arts, que han dissenyat un
festival a mida dels que tenen ganes de gaudir de la música en directe amb els seus fills i filles.
El Festivalot compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la
Diputació de Girona i Dipsalut. És un festival familiar d’alta qualitat,
que ja s’ha convertit en un referent dels festivals familiars de Catalunya.
La programació del Festivalot ofereix concerts de referència de l’escena musical catalana que habitualment estan pensats per al públic
adult i els adapta en format, durada i volums per als nens i nenes de
totes les edats. Així, han passat pel festivalot grups com Els Catarres,
Els Amics de les Arts, Sanjosex, Mishima, Joan Miquel Oliver, Blaumut, Joan Dausà, Doctor Prats… entre altres.
També es programen grans referents de la programació familiar
com són El Pot Petit, Dàmaris Gelabert, Reggae per Xics o Xiula.
Les entrades del Festivalot acostumen a exhaurir-se en pocs dies
després de la seva sortida, ja que el gran atractiu del festival fa que
famílies d’arreu de Catalunya s’organitzin amb temps per venir a
passar el cap de setmana a Girona. Per altra banda, el festival és un
referent molt important també per les famílies de tota la província
de Girona, que reserven amb antelació les dates del Festivalot al seu
calendari.
Enguany el Festivalot ha preparat un destacat cartell per celebrar
la seva sisena edició i preveu més de 20.000 persones de públic. La
gran festa de la música en família se celebrarà els dies 6 i 7 de juny a
La Devesa i l’Auditori de Girona.
Per més informació sobre el Festivalot consulteu www.festivalot.cat

També ens trobareu a Facebook: /Festivalot,
Twitter: @festivalot, Instagram : @festivalot
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03_ Públic del Festivalot
Perfil de públic segons
Génere i Edat

53%
27%

25-34
anys

20%

35-44
anys

71%
Dones
29%
Homes

Altres

Procedència Geogràfica del
públic amb entrada
Província de
Girona

62%

43%
Barcelona

52%
Girona

Girona

38%

Resta
província

Província de
Barcelona

Barcelona

5% Altres
*Dades procedents de venda d’entrades

25%
75%
Resta província
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04_ Integració del Festivalot al Festivalot
Market
El Festivalot Market serà un espai més del Festivalot, indicat a tots
els materials comunicatius del festival i a la seva web. L’accés serà
gratuït i estarà comunicat amb la zona de concerts gratuïts del Festivalot (La Devesa).
Per accedir als concerts de l’Auditori caldrà creuar el Festivalot Market.
El Festivalot integrarà enguany part de la seva programació en un
escenari dins el Festivalot Market
Dins el Festivalot Market hi haurà activitats del Festivalot, com una
activitat gratuïta de pintacares; el Punt d'Informació del Festivalot i una zona de signatura d'artistes on hi haurà grans noms de
la música de l’actualitat.
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05_ Fitxa
Edició: 2a
Dies: 6 i 7 de juny
Lloc: Palau de Fires de Girona
Periodicitat: Anual
Horari: de 10 a 21h
Entrada: Gratuïta
Hashtag: #FestivalotMarket

Fira de Girona - Palau de Fires
Pg. de la Devesa 34-36
17001 Girona
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