MUSICANT...
IX cicle de música del país

agost 2012

Campllong

Arriba la 9a edició del cicle Musicant... de Campllong amb una programació eclèctica
que reflexa de la rica producció musical a Catalunya. Des de la música antiga, fins al
jazz, passant per la música pop, cada una de les diferents propostes desitja apropar al
públic els nous talents de la música feta a casa nostra.

1.

dimarts, 28 d’agost

església. 21,30 h

Tasto Solo
Johan dels orguens

Barbara Zanichelli cant
David Catalunya

clavisimbalum

Guillermo Pérez organetto & direcció artística

Música de la cort se Joan I d’Aragó, duc de Girona (1350-1396), un dels períodes més
importants per a la difusió de l’art musical en el si de la Casa Reial Catalano-Aragonesa.
Sota el seu regnat, la importació de l’Ars Nova va ser una de les principals prioritats d’un
sobirà que va mostrar una gran afecció pel “gust francès” i pels seus ministrils de tecla.

http://www.youtube.com/watch?v=aWmpYyeMZBs

2.

dimecres, 29 d’agost

Local social 21,30 h

Katroi Ensemble
Xavi Molina
Albert Comaleras
Francesc Ubanell
Lluís Subiranas
Marc Clos

tenora
saxo
guitarra elèctrica
contrabaix
bateria i percussions

Katroi Ensemble és una nova formació que s’apropa sense complexos a la música
tradicional catalana amb una perspectiva contemporània. Una tenora i un quartet de jazz
que es mouen entre el jazz més contemporani i les melodies de la música tradicional
catalana, a través de cinc excel·lents instrumentistes les comarques gironines.

www.produccionsfila6.com/FILA6/KATROI_ENSEMBLE.html

3.

dijous, 30 d’agost

carpa plaça Catalunya 21,30 h

Joan Chamorro & Andrea Motis Trio
+ Scott Robinson (artista convidat)

Andrea Motis
Joan Chamorro
Josep Traver
Scott Robinson

veu, saxo alt, tenor i trompeta
contrabaix
guitarra
saxo baix, tenor i trompeta

El reconegut multiinstrumentista Joan Chamorro presenta a la joveníssima Andrea Motis en un
espectacle ple de matisos on es poden trobar noms
destacats del panorama jazzístic del país. Jazz clàssic barrejat amb títols incunables com “Over The
Rainbow”,” My One and Only Love”, “Basin Street” o “Chega de Saudade”,
amb la companyia d’aquesta precoç cantant, trompetista i saxofonista catalana membre de la big
band més jove d’Europa: la Sant Andreu Jazz Band, i que amb només 16 anys,
ja té tres discos editats, més d’un centenar de concerts realitzats en els més emblemàtics festivals i
programacions del país i que fa pocs mesos va deixar meravellat al mateix Quincy Jones.

http://www.youtube.com/watch?v=yVNTv9_D1s8

4.

divendres, 31 d’agost

carpa plaça Catalunya. 21,30 h

Beth
Segueix-me el fil

Xavi Molero
David Soler
Pablo Garrido
Ricky Falkner
Florenci Ferrer

bateria
guitarra elèctrica i pedal steel guitar
guitarra acústica
baix
piano

Beth ens presenta els temes del seu últim treball Segueix-me el fil. Cançons delicades, amb
sonoritat a pop-folk americà cantades en català. Un concert que es complementa amb altres dels
seus treballs discogràfics en anglès i castellà, tots interpretats amb acurades versions.

http://bethrodergas.blogspot.com/

caixets artistes
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4.200,. Katroi Ensemble
1.500,. Joan Chamorro & Andrea Motis Trio 2.500,. Beth
4.400,-
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