Bem-vindo a Madrid
Um dos festivais de música mais importantes do mundo celebra a sua sexta edição com
um grande cartaz de artistas, com destaque para a presença de Red Hot Chili Peppers,
Robbie Williams, The Black Keys, Lizzo, Sam Smith, Queens Of The Stone Age, The
1975, Franz Ferdinand, Liam Gallagher e The Prodigy. Para esta nova edição o Mad Cool
Festival mudará de sede, e decorrerá num novo espaço localizado no Distrito de
Villaverde. De 6 a 8 de julho de 2023.
A edição de 2023 conta já com 53 artistas e grupos confirmados, aos quais se somarão outros
nomes. O grupo californiano Red Hot Chili Peppers foi um dos primeiros a confirmar a sua
participação no festival, num ano em que assinalam também o 40º aniversário do grupo. Os
músicos Dan Auerbach e Patrick Carney e o seu projeto The Black Keys são outro dos
protagonistas já confirmados para esta edição. O grupo de rock norte-americano destaca-se pelos
seus riffs afiados, e foram uma das bandas de garage rock mais populares da década de 2010.
Outra das surpresas do festival será a atuação do britânico Robbie Williams, que fará uma pausa
na sua digressão XXV Tour para atuar no festival. A norte-americana Lizzo também já confirmou
aquela que será a sua primeira atuação em Madrid, com um concerto onde não faltarão os seus
maiores êxitos, como Juice e About Danm Time . O programa inclui também outros nomes
destacados do panorama da música atual, como Sam Smith, Machine Gun Kelly, que atuarão
pela primeira vez em Madrid, e o rapper , cantor e compositor norte-americano Lil Nas X.
Os icónicos The 1975 apresentarão o seu novo álbum, Being Funny in a Foreign Language , os
americanos Queens of the Stone Age trarão consigo a sua sonoridade stoner rock , que
também contará com a atuação da cantora e compositora britânica de ascendência japonesa
Rina Sawayama, a antítese do pop tradicional .
O músico inglês Liam Gallagher, vocalista dos grupos Oasis e Beady Eye, será quem trará ao
festival o som dos anos noventa; o duo de rock britânico Nova Twins oferecerá um concerto com
a sua sonoridade rock revolucionária, com grandes doses de rebeldia; The Prodigy farão dançar
o público com os seus grandes temas de música eletrónica, e de banda islandesa de post-rock
Sigur Rós.
No plano nacional os Delaporte revolucionarão o palco com a sua mistura de sons eletrónicos e

música dance, enquanto as The Blessed Madonna e Honey Dijon serão as encarregadas de
fazer desfrutar e dançar o público durante as sessões noturnas do festival.
Uma ampla programação, pensada para todos os gostos, em que também não faltarão outros
artistas como o cantor e compositor escocês Paolo Nutini, o grupo britânico de indie rock
Franz Ferdinand, a norte-americana Angel Olsen, o músico inglês Jacob Collier, a banda
Rüfüs Du Sol, e a multi-instrumentista Tash Sultana, entre muitos outros.
O Mad Cool Festival foi distinguido com o Prémio NME para o Melhor Cartaz de 2018 pela
revista britânica NME, uma das mais destacadas publicações do setor, por um programa que
incluía artistas como Pearl Jam, Arctic Monkeys, Depeche Mode e Queens of the Stone Age.
O festival Mad Cool partiu de um conceito de regeneração, convertendo-se numa alternativa de
conteúdo e de forma, uma proposta para uma sociedade que evoluiu no sentido da inovação, da
qualidade e da eficiência. Mad Cool vai mais além do típico festival de música, promovendo a ideia
de ócio compartilhado, propondo um novo modelo que tem como aliados a cidade e o meio
ambiente.
Consultar a programação completa
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tramitação)
Passe VIP: 480 € (+ despesas de tramitação)

Horário

Entrada normal para um dia: 79 € (+

Consultar página oficial

despesas de tramitação)
Entrada VIP para um dia: 185 € (+ despesas
de tramitação)
Consultar página oficial

Tipo
Música, Festival

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

