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Inici: 21 h 
Venda d’entrades: anticipadament 
a partir del dilluns de la mateixa 
setmana del concert. El mateix dijous 
es podran comprar les entrades que 
quedin disponibles a partir de les 
20.30 h. 
Lloc: abril-maig (sala d’actes) i juny 
(jardí, sempre que les condicions ho 
permetin. Si no, es traslladarà a la 
sala d’actes). 
Entrada: 5,00 €
Aforament limitat

GUILLEM ARNEDO 
BAND & CELESTE ALÍAS

DIJOUS, 20 D’ABRIL

Guillem Arnedo Band & Celeste Alías 
presenta el seu segon àlbum Let’s 
Sing Oscar Hammerstein II, sobre els 
musicals que O. Hammerstein II va 
escriure juntament amb R.Rodgers i 
J.Kern i de nou editat per la discogràfi-
ca de l’Ignasi Terraza, Swit Records.
Podrem escoltar peces seleccionades 
dels musicals Showboat, South Paci-
fic, Oklahoma! i The King and I.
L’energia del grup gira entorn del text 
i la melodia magistralment interpreta-
da per la reconeguda cantant Celeste 
Alías, i deixa els espais justos per a 
la improvisació sempre entesa com a 
part orgànica del tema.

Celeste Alías: veu / Guillem Arnedo: 
bateria / Roger Mas: piano /Jaume 
Llombart: guitarra / Dee Jay Foster: 
contrabaix
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TUMCHAK 

DIJOUS, 4 DE MAIG

Aquest projecte col·lectiu reuneix mú-
sics provinents d’horitzons diversos 
inspirats pel jazz, el swing i les sono-
ritats gitanes. En les seves potents in-
terpretacions, inspirades per l’aurèola 
de Django Reinhardt i del Hot Club de 
France, es distingeix el caràcter d’una 
trompeta enamorada del bebop de 
Charlie Parker, de Dizzy Gillespie i de 
la cantant de blues Carrie Lewis. 
La seva música esta plena d’energia 
i, al mateix temps, de malenconia pel 
passat.  

Carrie Lewis: veu / Nicolas Rugolino: 
trompeta / Laurent Bozzetto: guitarra /
Juan Carlos Buchan: contrabaix

JORDI SANS & THE SOULS

DIJOUS, 18 DE MAIG

The Souls va néixer la primavera 
del 2016 a Barcelona. Tres joves 
amb experiència en diferents àmbits 
de l’escena musical catalana i amb 
formació al Conservatori del Liceu i el 
Taller de Músics, s’uneixen per oferir 
una proposta creativa, amb frescor 
i elegància, que recorre la música 
que conflueix al voltant del jazz. 
Entre diverses actuacions, destaca la 
participació al Festival de Jazz de la 
Costa Brava (2016). Col·laboren amb 
la cantant Mar Fayos en el projecte 
“Jazzy Spring” (març 2016) i “Jazzy 
Christmas” (desembre 2016).
Ara, després de nombroses 
col·laboracions junts, presenten un 
nou treball amb l’enèrgic i virtuós 
saxofonista Jordi Sans. “Jazz in 
Perspective” és un repertori que 
recorre la història del jazz, des de 
composicions escrites per a musicals 
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de Broadway, fins a melodies de 
Charlie Parker i Dizzy Gillespie, 
homenatges a enregistraments 
clàssics de Miles Davis o Thelonius 
Monk, la samba i la bossa nova 
d’Antonio Carlos Jobim, o la influència 
afrocubana en el bebop...
Interpretat des d’una perspectiva 
contemporània, amb arranjaments 
personals, i una veu pròpia que 
manifesta les nostres diverses 
influències. Una música amb estil, 
desenfadada i enèrgica, que no us 
deixarà indiferents.

Jordi Sans: saxo / Ricard Vilalta: piano 
i teclats / Martí Benach: baix elèctric / 
Joan García: bateria 

ACOUSTIC GUIRI

DIJOUS, 1 DE JUNY

Acoustic Guiri és una formació 
musical que té la seva principal 
inspiració en el jazz manouche, 
un estil nascut a França als 
anys trenta que es caracteritza 

per ser un jazz amb molt de swing i 
amb fortes influències de músiques 
gitanes i d’Europa central i de l’est. 
La seva proposta musical barreja una 
formació instrumental molt pròpia del 
jazz manouche amb una veu càlida 
blues i soul. L’eclecticisme musical 
dels seus components els permet 
oferir un repertori ampli i variat, fruit 
de la combinació d’aquestes distintes 
influències.
La banda actua des de l’any 2008 i i 
ha tocat en centres cívics, festivals, 
associacions culturals, hotels i bars 
musicals de Catalunya, com ara: 
Sala Montjuïc, Cosmo Caixa, Festival 
Django L’H, White Summer Festival, 
Palo Alto Market, Museu Europeu 
d’Art Modern, Barcelona Pipa Club, 
Arco de la Virgen, Robadors 23, Hotel 
1898 i diversos centres cívics.

Julie Hamar: veu / Fanny Abela: violí / 
Pierre-Arnaud Bourhis: guitarra / Fran 
Asensio: guitarra / François Georges-
Picot: contrabaix
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BLAS PICÓN & THE JUNK 
EXPRESS 

DIJOUS, 8 DE JUNY

Aquest és un tren carregat de residus, 
producte de vides gens exemplars, 
que corre desbocat sobre els rails del 
blues sense por a descarrilar. Trio que 
aposta pel costat més auster, des-
carnat i virulent del rhythm &Blues, 
deixant a part floritures i escarafalls 
musicals per centrar-se en les vís-
ceres d’aquest estil. Amb referèn-
cies com Jerry McCain, Kid Thomas 
o Papa George Lightfoot, The Junk 
Express recull els elements bàsics, 
tan sovint rebutjats, que configuren 
aquesta tradició musical i els trans-
porta en un tren amb nom propi. So 
cru i actitud enèrgica... Blues en la 
seva essència.

Reginald Vilardell: bateria / Oscar Ra-
badán: guitarra / Blas Picón: harmònica

JAZZ MOUSTACHE 

DIJOUS, 15 DE JUNY

Jazz Moustache no és només un joc 
de paraules amb el terme jazz ma-
nouche, un estil dins del jazz que va 
sorgir al París dels anys trenta de la 
mà de Django Reinhardt i Stephane 
Grapelli, sinó que també es tracta 
d’un projecte col·lectiu creat per vi-
sitar aquest gènere gairebé un se-
gle més tard. Jazz Moustache recrea 
aquell ambient sonor, una perfecta 
barreja entre el jazz nord-americà 
i les influències musicals de la vella 
Europa, tot plegat ben carregat de 
swing i d’energia.

Bernat Guarné: clarinet / Jacob Mar-
ce: guitarra manouche / Diego Mena: 
guitarra manouche / Brady Lynch: 
contrabaix
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MARC FERRER TRIO

DIJOUS, 22 DE JUNY

Un trio de jazz i blues que està arre-
lant per tot el país, recollint molt bo-
nes crítiques,  que recupera amb rigor 
i frescor el millor so del grans trios 
com Oscar Peterson, Gene Harris, 
Ray Brown etcètera Ara ens presenta 
el seu segon treball discogràfic, amb  
temes propis i clàssics del blues i el 
jazz.

Pep Rius: contrabaix / Olivier Rocque: 
bateria / Marc Ferrer: piano

MYRIAM SWANSON & 
BARCELONA BIG BLUES BAND

DIJOUS, 29 DE JUNY

La Barcelona Big Blues Band, sota la 
direcció del contrabaixista IvanKova-
cevic, és un grup de bons músics que 
creen un so enèrgic, salvatge i a la 
vegada sofisticat. A través dels seus 
arranjaments, Kovacevic demostra en 
la Big Band tota l’experiència i el crite-
ri que ha anat adquirint en petits com-
bos. El resulta és un torrent sonor en la 
tradició de bandes com les de T-Bone 
Walker o Johnny Otis.

Myriam Swanson és probablement 
la veu més energètica i poderosa de 
l’escena de rhythm´n´blues del país. 
Amb la sang llatina, la veu versàtil, 
l’energia atòmica i la insuperable po-
sada en escena s’ha guanyat el públic 
en tot tipus d’escenaris al llarg de la 
seva carrera. 
Junt amb la Barcelona Big Blues Band 
aconsegueix que el públic s’ho passi 
bé de la mateixa manera que gaudei-
xen ells… amb tota la seva ànima!

Myriam Swanson: veu / Ivan Kovace-
vic: contrabaix i direcció / Duska Mis-
cevic i Ignasi Poch: saxo alt / Pol Prats 
i Artem Zhuliev: saxo tenor / Nuria 
Vitó: saxo baríto / Jaume Torné i Vic-
tor Verges: trompeta / Pere Masafret i 
Igor Kossenkov: trombó / Hector Mar-
tín: guitarra / Federico Mazzanti: piano 
/ Marti Elias: bateria 
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HOWLING MOON QUARTET

DIJOUS, 13 DE JULIOL

Els Howling Moon Quartet són una 
banda formada per quatre músics 
que transporten el públic als antics 
locals dels anys trenta i cinquanta, 
on la màgia, el glamur i la calidesa 
envoltaven el món del jazz. Temes de 
blues, soul, swing i rythm and blues 
i els sons que provenen del jazz, fan 
dels Howling una banda innovadora 
però amb l’aire dels temes d’abans i 
de sempre.Provenen de formacions 
com Big Bands, on el swing i el ritme 
és molt patent. Amb ells gaudireu 
del swing, temes del més pur blues, 
versions molt soul, i, en definitiva, 
un passeig per totes les varietats del 
món de la música jazz.

Montse Moreno: veu / Charlie Magret: 
bateria / Miquel Travé: guitarra / David 
Solà: baix 
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LA MADAM BOOGIE

DIJOUS, 6 DE JULIOL

Recuperar la sonoritat original del 
Boogie Woogie i l’Stride piano és 
l’objectiu d’aquesta formació acústica, 
que té com a referents els primers 
enregistraments de la història del jazz.
Fruit d’una laboriosa recerca a càrrec 
del pianista Albert Llovet, neix La 
Madam Boogie, un projecte inspirat
en la figura imaginària d’una diva del 
jazz, i que ens farà retrocedir als feliços 
anys vint i a l’època del vodevil.
Jelly Roll Morton, Thomas “Fats” Waller, 
Count Basie, Meade Lux Lewis, Pete 
Johnson i Albert Ammons són només 
alguns dels pianistes homenatjats per 
aquest sorprenent trio.

Albert Llovet: piano / Davit Bayés: 
contrabaix / Rafel Rostey: bateria 
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JOHNNY “BIG STONE” & THE 
BLUES WORKERS

DIJOUS, 20 DE JULIOL

Johnny ‘Big Stone’ & the Blues Workers 
és un trio de blues en la seva màxima 
expressió. Combinen cançons de west 
coast, jump blues o blues tradicional 
amb un repertori molt variat i que 
consagra aquesta banda com uns 
autèntics malabaristes del blues. Els 
seus directes es caracteritzen per la 
varietat d’estils que aconsegueixen 
una festivitat i un dinamisme que 
entusiasma el públic, al qual no deixen 
indiferent.
bigstoneworkers.com

Johnny “Big Stone”: guitarra i veu / 
Little Jordi: contrabaix i harmònica / 
Reginald Vilardell: bateria 
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