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VEUS. CICLE DE MÚSICA DE PETIT FORMAT

Us volem oferir un cicle de música intimista on 
la veu és la protagonista. Gaudiu del caliu dels 
sons més propers! 

RESERVES

Reserva la teva taula al punt d’informació del 
Centre Cívic, trucant per telèfon al telèfon  
932 546 265 o enviant un correu electrònic a 
ccvilaflorida@qsl.cat, tot indicant el teu nom i 
cognoms i el nombre d’acompanyants.

GUILLE AYORA EN ACÚSTIC
Dijous, 22 de febrer a les 19.30 h 

Guille Ayora és el cantant i compositor de la 
banda AYORA. Amb una veu sensible i unes 
lletres treballades, Guille composa cançons i 
ens trasllada amb elles a un univers metafòric, 
parlant-nos de l’amor, de la vida i la mort.

•	Pop Rock Alternatiu.

MR. SHINGLES
Dijous, 1 de març a les 19.30 h

Comença a moure el cos i els malucs perquè  
Mr. Shingles ja són aquí! Escoltar aquest nou 
grup de Blues és com prendre un cafè ben fort, 
obscur i amarg, que aporta tota l’energia suficient 
per a despertar l’esperit i posar-te a ballar.

•	Ells són: Mr. Shingles (veu, guitarra i harmònica),  
Lucky Luskin (baix i veu), Stephane Jaïs  
(teclats i veu) i Tommy Chav (bateria i veu).

•	Blues.

CLARA LUNA
Dijous, 8 de març a les 19.30 h

La Clara Luna és una de les cantants de jazz 
més destacades dins del panorama nacional. De 
veu delicada i plena de matisos, rep influències 
de la música clàssica, el jazz, la bossa nova i el 
soul… Aquesta formació a trio ens presenta un 
espectacle dinàmic, on el risc de la creativitat 
sonora en forma de música original, composada 
per la mateixa cantant, es barreja amb la 
profunditat del jazz més clàssic i la bossa nova.
Amb la col·laboració especial del Projecte Dona 
i Cançó.

•	Ells són: Clara Luna (veu i teclat), Xavi Maureta 
(bateria) i Martin Leiton (contrabaix).

•	Jazz, bossa nova i soul.
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NÉVOA
Dijous, 15 de març a les 19.30 h

La Névoa és una cantant de fado catalana. 
Fins al moment ha publicat set discs. Cada un 
d’aquests és un univers en ell mateix, en què 
ella barreja el fado amb altres gèneres musicals 
com ara la música clàssica, el pop o el jazz, o en 
què canta en castellà o català, la seva llengua 
materna.

•	Ells són: Névoa (veu) i Vicenç Solsona (guitarra).
•	Fado.
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MONIQUE MAKON
Dijous, 15 de febrer a les 19.30 h

Talentosa veu femenina que es mou còmodament 
en diferents registres de la música negra com 
són el soul, jazz, r&b, blues o el rock. És una jove 
promesa del panorama musical català i la seva 
força vocal no us deixarà pas indiferents.

•	Ells són: Monique Makon (veu), Juan García (baix)  
i Alex Serran (teclat).

•	Soul, jazz, R&B, blues i rock. 
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