Dossier de premsa
Food&Fashion La Ràpita

Arriba la segona edició del Food&Fashion La Ràpita
Del 25 al 27 d’agost se celebra al port de Sant Carles Marina de La Ràpita el Food&Fashion,
el festival de moda i gastronomia de les Terres de l’Ebre. Una oportunitat única per
descobrir les últimes tendències, trobar petits tresors i gaudir de la gastronomia, les
activitats infantils i bona música, amb unes fantàstiques vistes al mar i als velers del port.

Què és el Food&Fashion?

El Food&Fashion és un esdeveniment anual que se celebra el tercer cap de setmana
d’agost a Sant Carles de La Ràpita, concretament a Sant Carles Marina. El festival
compta amb tres eixos principals: la moda, la gastronomia i la música. Durant tres dies
l’esplanada de la Marina de Sant Carles reuneix un gran nombre d’expositors de moda
i disseny, food trucks, restauradors locals, concerts i també activitats infantils, per tal
d’oferir una gran proposta d’oci i entreteniment per passar un vespre d’estiu diferent.
El concepte del Food&Fashion a més és apte per a tots els públics i totes les edats, amb
continguts molt variats.
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Moda
El Food&Fashion La Ràpita reuneix més de 20 expositors de moda femenina,
masculina, bijuteria, complements, accessoris, objectes de disseny i decoració.
Pretén ser un aparador de nous dissenyadors i noves tendències i esdevenir una
alternativa a les grans cadenes de botigues. Inclou tant expositors nacionals com
locals, alguns d’ells membres de la Unió de Comerç Rapitenc.
Molokini Jewels ·Diamond Secret
La Frégate Moda · Melaville · Boho Beach
La Mar de Fora · LaMineria Artesana · MLT Bcn
True&Trust · Jcbriones · Tere Romero
Afrika Bijoux · Mònica C Joies · Natalia Guart
Samoyda · Ntropia · Ambunparelldemans
Ardits · Raconet del Delta
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Gastronomia
La Marina de Sant Carles s’omple durant tres dies de food trucks vinguts
d’arreu del país per oferir una gran experiència gastronòmica al més pur estil
street food. També hi haurà expositors gastronòmics on comprar vins i licors i
productes locals, així com restaurants i bars de La Ràpita.
La Reliquia · Hakuna Matata Street Food
Good Mood · La Caseta Verda · Dreams
Stop & Food · Pínxame Caravan · Magoya
Gastronòmics by Taules Dolces · Mad Mex
Baked Patatas y más · Garrapinyades Ferrer
Spirits Akkers · Qüi Gelato Arrotolato
Justo Brunet C.B · Lo Xicago · Family Gins
La Casa Vella · Noray · Casa Ramón Marinés
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Música
En l’edició d’enguany del Food&Fahsion la música agafa molt més protagonisme
amb actuacions de primer nivell. Destaca el concert en solitari de l’ebrenc Joan
Rovira, que actuarà el diumenge 27 a les 21h. El rapitenc Fabio Vega serà
l’artista del dissabte amb la seva banda A Quiet Man, i el divendres serà el dia
actuarà el trio de jazz Jazztembé.
Cada dia hi haurà també DJ Session de Something&Special.

Joan Rovira
Fabio Vega (A Quiet Man)
Jazztembé
Something & Special DJ’s
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Oci infantil
El Food&Fashion és un esdeveniment obert a totes les edats i esdevé de fet un
pla ideal per gaudir en família. Cada tarda de 18h a 21h hi haurà un espai creatiu
lúdic on els nens i nenes podran divertir-se, amb pintacares, experimentació
per als més petits, coreografies infantils, tallers de dibuix i també un espectacle
de màgia el diumenge a les 19h.
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L’espai
El Food&Fashion La Ràpita té lloc a l’esplanada del port de Sant Carles Marina.
Aquest espai permet centrar tota l’activitat dins una zona unificada i davant
unes vistes immillorables sobre el port, el poble de Sant Carles de La Ràpita i
el Montsià. Compta a més amb una zona de pàrquing de 3000m2 a disposició
dels visitants.
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Programació
Divendres 25
19h Inauguració Food&Fashion 2017
18h a 21h Espai creatiu infantil
19h a 22h Dj Something & Special
22h Concert Jazztembé trio

Dissabte 26
18h a 20h Dj Something & Special
18h a 21h Espai creatiu infantil
19h Showcooking restaurant La Casa Vella
20h Concert Fabio Vega
21.30h a 23.30h Dj Something & Special

Diumenge 27
18h a 20h Espai creatiu infantil
19h Espectacle de màgia infantil
20h Espectacle de màgia per adults Shado Magia
21h Concert Joan Rovira
22h a 23.30h Dj Something & Special
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Quan
25, 26 i 27 d’agost
De 18h a 23.30h

On

Sant Carles Marina
43540 Sant Carles de La Ràpita

Entrada

2€ amb consumició inclosa (dóna accés els 3 dies)
Menors de 12 anys entrada gratuïta

www.foodandfashion.es
www.facebook.com/fflarapita
@fflarapita
@fflarapita
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Contacte premsa:
Laura Romero
premsa@foodandfashion.es
661043636

