MALI VANILI, LO NOSTRE NO FUNCIONA
Un espectacle diferent ple d’humor i cançons
Els artífex del Hit “Espanya carinyo, lo nostre no funciona” ens presenten MALI VANILI,
LO NOSTRE FUNCIONA.
Un espectacle trencador amb cançons originals i plenes de matisos, diàlegs ocurrents,
jocs de paraules, lletres enginyoses i enormes dosis d’humor. Un duet irreverent i
tendenciosament actual que ens presenta la improbable història dels seus millors
fracassos.
El seu flagrant optimisme o potser la inconsciència de les seves limitacions els han dut
a intentar-ho gairebé tot: del hip-Hop a la bossa nova, passant per les balades dels 80,
l’indie més folklòric i infinitat de gèneres absolutament diversos ideats des del segell
inconfusible dels Mali Vanili.
Una comèdia d’humor anti-intel·lectual, un show pop d’autoajuda, una gamberrada
extraordinària que no et pots perdre!

MALI VANILI, EN IMATGES

CONEIX ELS MALI VANILI EN 3 MINUTS: http://youtu.be/4k3WXP5R4PY

CLIP ‘ESPANYA CARINYO, LO NOSTRE NO FUNCIONA’: http://youtu.be/JTZchuqCopE
(més de 300.000 visualitzacions)

POTS TROBAR TOTS ELS SEUS VÍDEOS AL
CANAL YOUTUBE DE MALI VANILI
https://www.youtube.com/user/MaliVanili

QUI SÓN ELS MALI VANILI?

JOFRE BORRÀS
Es forma a l’escola internacional Philippe Gaulier de Londres i es llicencia en Direcció i
Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona.
Ha participat en tres espectacles de Dagoll Dagom: “Cacao”, “La Nit de Sant Joan” i
“Cop de Rock” així com a les sèries “Psico-express” i “Sagrada família”. També ha estat
dirigit per Joan Lluís Bozzo a El Llibertí. Ha participat en series com “El cor de la Ciutat”,
“Ventdelplà”, “Kubala, Moreno i Manchon”, “Jet Lag” i amb directors com Ramon Simó
(“Happy End”), Magda Puyo (“Bernadeta Xoc”) i Andreu Buenafuente (“Sotinho”).
Actualment treballa en el seu projecte personal Mali Vanili.

MIQUEL MALIRACH
Nascut a Vilanant el 25 d’agost de 1978, es gradua en Art Dramàtic a l’escola El galliner
(2000-04).
Participa en diferents obres de teatre com “Cop de Rock” de Dagoll Dagom, “Vida
privada” i “El dúo de la africana” dirigides per Xavier Albertí al Teatre Lliure, “Cançó
d’amor i guerra” al teatre Romea, “The Backroom” dirigida per Xavier Pujolràs, entre
moltes altres. També és la veu dels segadors a “La casa de Bernarda Alba” al TNC.
Ha format part de diferents formacions musicals entre elles l’Orquestra Costa Brava.
Ha fet diverses aparicions a “El cor de la ciutat” i a “Cubicles” (sèrie emesa per
Internet). En l’últim any ha estat centrat en fer créixer Mali Vanili, el seu projecte més
personal.

QUÈ HAN FET?
Temporada al Teatre Latino de Barcelona 2013
Gala ‘Catalunya aixeca el teló’ de TV3 2013
Guanyadors millor videoclip 2013 dels Premis Filmets de
Badalona amb "Espanya carinyo, lo nostre no funciona" amb
més de 500.000 visualitzacions.
"Taxi al TNC" espectacle de presentació de la temporada 2013
del Teatre Nacional de Catalunya.
Col.laboradors a “El món a RAC1” de Jordi Armenteras. 2015
-Col.laboradors a Directe4.0 de Xantal Llavina. Ràdio 4. 2014

QUÈ DIUEN D’ELLS?
Teresa Bruna (recomana.cat): Espectacle inclassificable, que
parteix del tema que ha corregut pel youtube, doncs vet aquí
que funciona i molt.
Culturalia: “Creen un espai íntim amb un repertori de
mestissatge musical festiu, un reguitzell d’acudits ben
intercalats i, sobretot, una complicitat entusiasta.”
El Periódico: “Espanya carinyo, lo nostre no funciona, nueva
tendencia en la red.”
Txe Arana: “Moooolt! Hehehe…molt diver! Enhorabona, nois!
La cançó de l’estiu! Directes al Camp Nou amb en Llach!”
Pilar Rahola: “Gràcies per fer-ho tan bé. Felicitats!”
Joan Lluis Bozzo: “Mali Vanili al concert del Camp Nou!”
Queco Novell: “Una manera de veure-ho… “Espanya carinyo, lo
nostre no funciona””
Ganyet: “hi estic enganxat tu. Són molt bons.”
Gerard Quintana: “Em sembla que ja son 177.772. Molt bona!
Gran rap-glossat! Llum i carinyo!”
Cesk Freixas: “Ho esteu petant! Enhorabona!”
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www.malivanili.cat
info@malivanili.cat
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