INTRODUCCIÓ

La Daurada és un espai obert al Mediterrani que
compta amb la millor oferta gastronòmica, cultural i
d’oci de la costa catalana. És un emplaçament únic on
s’ofereix una gastronomia sofisticada, mediterrània
i de proximitat, convertint més de 10.000 m2 de
superfície en un espai contemporani i adaptable a
qualsevol tipus d’esdeveniment. Probablement l’únic
lloc de la costa on poder celebrar un festival a ritme
de jazz.

UN ESPAI
SOBRE EL MAR
El conjunt de La Daurada està situat a Vilanova i la
Geltrú (Barcelona), i els seus diferents conceptes
(terrassa, restaurant, pista central) seran el punt de
trobada dels diferents grups, artistes i intèrprets.
El Festival de Jazz & Blues farà que aquest extrem del
Moll de Ponent viatgi enrere en el temps i s’aturi a una
Nova Orleans eclèctica, creativa i inspiradora.

Benvinguts a la primera edició del
JAZZ & BLUES LA DAURADA FESTIVAL de
Vilanova i la Geltrú. La direcció artística
d’aquest festival vol donar les gràcies a totes
les persones i entitats que han fet possible
l’organització d’aquest esdeveniment. Tots
i cada un d’ells estan vinculats a la música
d’una manera o altra però estem segurs que
a més amb un sentiment molt intens per
aquest art.
Molta gent ens pregunta perquè, nosaltres
diem i per què no? Portem aquest estil
musical a la sang i un festival així és una forma
més d’expressar el que sentim.
Què és Blues dins el Jazz? Doncs podríem
dir que és l’estil que va generar aquesta
forma musical com a tal. Dels seus orígens
africans al segle XIX, va passar al continent
americà on va fer el seu desenvolupament
de forma més extensa, va començar amb
els cants espirituals negres fins a generar
diferents estils que provenen del blues , com
el rhythm’n’blues, el rock and roll, swing , etc.
El Blues, en un principi, estava considerada
una música popular, feta pel poble per explicar
les seves vivències i sentiments a situacions
de tot tipus, tristesa, alegria, nostàlgia,
esclavitud... Totes les cançons tenien un
significat que corresponia a una realitat del
moment. És per això que molta gent diu que
el blues és l’ànima de les persones en forma
de música.

PRESENTACIÓ

Seguint aquest conceptes, la
direcció artística d’aquest festival
conjuntament amb la direcció de
la Daurada, han estat d’acord des de
el primer moment, en que aquest
festival ha de ser per potenciar la gent
d’aquesta comarca i de les comarques
veïnes, gent que s’esforça cada dia
per portar la música al lloc més alt
possible, estudiant i treballant dia a
dia amb molt d’esforç.
És la primera edició i esperem poder
fer-ne moltes més, tenim tots els
ingredients per què això passi, el

millor lloc de Vilanova i la Geltrú, La
Daurada, un entorn vinculat al mar,
amb unes instal·lacions espectaculars
i que aporten tot el necessari per
poder desenvolupar un acte d’aquesta
rellevància amb èxit. Tindrem la
gastronomia, que acompanyarà tot
l’esdeveniment d’una forma que
tothom es pugui traslladar a les millors
festes de New Orleans.
Només ens queda animar a tothom
a participar. És evident que la part
més important de qualsevol acte és el
públic. És, el públic, el que fa possible
que tots els artistes i persones
vinculades al festival treguin el millor
d’ells. No us perdeu aquesta festa , JAZZ
& BLUES LA DAURADA FESTIVAL.
Moltes gràcies i molta música

11.00 H

· Escola Freqüències de
Vilanova i la Geltrú
· Escola de Música de Vilafranca
del Penedès
· Escola de Músics
El Vendrell
· Escola AMACAT de
Masquefa

TERRASSA

PROGRAMACIÓ
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14.30 H

MASTER CLASS
by Vicens Martin
15.30 H

Dino Quartet
16.30 H

PRESENTACIÓ DE CAVES

by JANÉ VENTURA
17.00 H

Paquito
Blues Band
18.00 H

PRESENTACIÓ DE CAVES
by MIQUEL PONS
18.30 H

JAM SESSION by

Paquito Blues Band

2

1

Pista central

2

Terrassa

ESPAI

TERRASSA

COMBOS

ESCOLA FREQÜÈNCIES DE
VILANOVA I LA GELTRÚ

L’Escola de Música Freqüències va néixer l’any 1994 a
Vilanova i la Geltrú i és un centre educatiu que busca el
desenvolupament integral de les persones oferint un espai
de relació i d’estudi on fomentar la comunicació a través de
la música. Es pot estudiar qualsevol instrument i estil, i es
dóna la llibertat a l’estudiant d’escollir horaris, professor...
Freqüències es el punt de trobada entre la teva creativitat,
l’expressivitat, la sensibilitat i les emocions amb la concentració,

els hàbits d’estudi i la capacitat de treballar en equip. Sempre
amb el fil conductor de la música, el llenguatge universal.
L’escola està associada a la Xarxa d’Escoles de la UNESCO,
compartint les idees que promou aquest organisme. Al
preàmbul de la seva constitució, hi ha un principi clau: “Atès
que les guerres neixen en la ment dels homes, és en la ment
dels homes on cal bastir els baluards de la pau”. Per l’Escola
Freqüències “la música pot ajudar a enfortir aquests baluards”.

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA M. DOLORS
CALVET DE VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
L’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, des de
sempre ha tingut clar que la música moderna havia de ser
present dins l’escola.
Des dels seus inicis, ara fa 20 anys, sempre ha tingut una
“àrea de música moderna”, amb professors de música
moderna, combos i des de fa 10 anys dues big bands
estables .
Estem molt contents de poder formar part d’aquest
festival, iniciatives com aquesta que inclouen
estudiants de música, són molt positives i ajuden
molt a potenciar la música i la cultura en general.

COMBOS

COMBOS

L’escola Músics es crea amb l’inquietud d’oferir
un ensenyament musical de qualitat i potenciar
actuacions en directe amb caràcter divulgatiu i
pedagògic.
A la sala d’audicions de l’escola cada quadrimestre
es fan audicions de tots els instruments, col·laborem
en el cicle de jazz de l’Auditori Pau Casals des de
la primera edició, organitzem concerts a diferents
indrets de la Vila i a l’escola...
L’escola compta amb una Big-band formada per
alumnes, exalumnes i professors col·laboradors, una
formació professional de lactin jazz integrada per
professors i diferents grups de combo, conjunt coral i
conjunt instrumental, una petita orquestra, un ensemble
de guitarra clàssica i un de guitarra elèctrica.
De la nostra escola tenim la satisfacció de que han
sortit músics que actualment es dediquen a la música

ESCOLA MÚSICS
DEL VENDRELL
professionalment i d’altres que tenint un nivell molt
considerable s’han matriculat per ampliar-los o per
preparar-se per accedir als estudis de grau superior.
La nostra identitat diferencial és la música moderna
amb un programa molt elaborat i contrastat durant tots
aquests anys basat en l’ensenyament del jazz com a base
de la música moderna amb un estudi molt acurat de
l’harmonia i els arranjaments. Puntualment organitzem
master class, cursos i seminaris. Els nostres professors
són professionals en actiu, això comporta un dinamisme
molt especial alhora de fer les classes.

ESCOLA
AMACAT DE
MASQUEFA

COMBOS

L’embrió de l’Aula Musical l’AlzinarCal Tenas (AMACAT) de Masquefa es
troba a la Societat Recreativa i Cultural
l’Alzinar, on va néixer el 2010. L’AMACAT
està formada per músics professionals
amb un llarg recorregut tant al món
docent com en la vessant interpretativa i
artística, actuant arreu del territori català,
espanyol i fins i tot a nivell internacional.

Es tracta, doncs, d’un espai on tots els
masquefins poden aprendre al detall les
particularitats dels estils i llenguatges
musicals a través de les matèries impartides.
L’AMACAT té com a objectius, creure
en la música com a eina social, estimular
l’expressió creativa i artística, tant en grup
com de forma individual, i en definitiva
afegir a la vida de les persones el ritme de
la música.

MASTER CLASS

VICENS MARTIN

Actualment és professor al Conservatori Superior de les
Illes Balears i del projecte educatiu de Big Bands infantils
a l’escola Concepció de Barcelona, però ha recorregut una
àmplia trajectòria. Va ser professor de guitarra i Cap de
l’Àrea d’Harmonia durant més de vint anys a Taller de
Músics on va dirigir les grans formacions de Taller de
Músics: l’Original Jazz Orquestra i la Jove Big Band amb
les que ha participat en festivals de jazz a tot Catalunya.
Al 2013 va posar en funcionament la seva pròpia Big
Band amb alguns del millors músics de jazz de l’escena
catalana, la Vicens Martín Dream Big Band. Amb ella
ha escrit música i estrenat diversos espectacles com
Els Fruits Saborosos amb la Gemma Abrié sobre
poemes de Josep Carner, la Suite Barcelona, Amics
10 Anys amb Els Amics de les Arts, Sinatra 100
Anys amb el Bruno Oro... A més, és director de
la ContraBaix Big Band, vinculada a l’Ateneu
Santfeliuenc per ensenyar música tocant en
una gran formació.
Com a mostra del seu camí artístic té dos
discos amb Vicens Martín Grup: Records
(Col·lecció del Taller, 2003) i Suite Urbana
(Nómada 57, 2011), l’últim espectacle
estrenat és Sci-Fi, amb música basada en
novel·les de ciència ficció.

DINO QUARTET
El talent local està representat a la pròpia essència del
programa del Jazz & Blues La Daurada Festival, és per
aquest motiu que comptar amb una formació de Vilanova
i la Geltrú com la Dino Quartet és tota una declaració
d’intencions.
El jove i alhora reconegut músic vilanoví Albert Llanas,
lidera la banda formada per saxo, teclat, bateria i
guitarra, per endinsar-nos als sons del jazz.

PAQUITO
BLUES BAND
La Paquito Blues Band està presentant el seu tercer
disc. Aquesta banda inicia les seves primeres passes
musicals en estils com el funk, el rock, el soul i el
R&B, però en la maduresa de la seva formació s’han
centrat en el pare d’aquests estils, el Blues. En
aquesta tònica, La Societat de Blues de Barcelona
els va escollir per gravar un CD als estudis de la
Salamandra.
La banda està formada pel Marc Ruiz, piano
i veu; Artem Zhuliev al saxo; Pau Ruiz a la
guitarra, Carles Pérez al baix. Raül Serrano
en la secció de percussió i Aïda Casanovas
com a bateria. A l’escenari, La Paquito Blues
Band, crea una experiència que reviu el so
del blues interpretant el seu nou treball i
temes dels anteriors discs.

PROGRAMACIÓ
20.00 H

PISTA CENTRAL

SWING CLASS

by Ruth

Bartolome

21.00 H

Big Band Escola de
Músics del Vendrell
Susana Sheiman
22.30 H
Dj

1

Tedi KGB

23.00 H

Barcelona
Big Blues Band
Ivan Kovacevic
Big Dani Pérez
Myriam Swanson
Lluís Coloma
Agustí Burriel
01.00 H

CLOSING
Dj Tedi KGB

2

1

Pista central

2

Terraza

ESPAI

PISTA
CENTRAL

RUTH SWING CLASS
BARTOLOMÉ
“La màgia de la música és una expressió de l’ànima, que es
por transmetre amb el cos”, així Ruth Bartolomé, ballarina
de jazz, ens convida a gaudir de la dansa oferint una classe
oberta d’iniciació i participar de la música des d’una altra
perspectiva.
Des de petita, va créixer en un entorn amb la música
sempre present, i per tant el ball anava lligat al seu
creixement. La seva formació com a ballarina és de
Rock & Roll, Son cubà, Ballet, Funky i Lindy Hop. La Ruth
balla Lindy Hop des de 2004 i considera que està en
contínua evolució, intentant aprendre una mica més
sobre un ball que s’ha convertit en la seva passió.
“El swing és una paraula, un concepte, un miratge
que molts volen analitzar però impossible de
realitzar, perquè neix del sentiment i per tant
neix de l’interior de cada persona. Una cosa
tan petita i tan gran alhora! És el sentiment
que diu: tu pots! no és tan difícil! intenta-ho!,
et sentiràs millor! És allò que et permet
desconnectar de tu mateix i poder
arribar tan lluny com es desitgi”.

BIG BAND
ESCOLA
DE MÚSICS
EL VENDRELL

La Big Band de l´Escola de Músics El Vendrell és una orquestra
de jazz formada per una vintena de músics, tots ells alumnes
i exalumnes de l´esmentat centre i amb el reforç d’alguns
professors. Aquesta formació va començar a funcionar l´any
2005 i ha tingut continuïtat participant any rere any en
audicions a la pròpia escola, al Museu Déu i dins la programació
del Cicle de Jazz de l´Auditori Pau Casals, també ha participat
en diferents concerts al festival de Dixieland de Tarragona, a
Vilanova, al teatre Principal de Valls, etc. La Big Band està
integrada per saxos, clarinets, trompetes, trombons, piano,
guitarra, baix, bateria i percussió, el que garanteix una sonoritat
rica i contundent que no deixa indiferent a ningú!
El repertori és molt variat (sempre dintre de l’àmbit del jazz i la
música moderna), però sempre comprensible i amè. S’hi poden
escoltar temes de swing, bossa, latin, reggae… de compositors
com Henry Mancini, Herbie Hancock, Chuck Río i Chick Corea,
entre d’altres.

SUSANA
SHEIMAN

En els últims anys la Big-Band ha realitzat
una sèrie de concerts amb músics solistes
convidats com el saxofonista Xavier Figuerola,
el trompetista David Pastor, el saxofonista Eladio
Reinón, els guitarristes Vicens Martin i Vicenç
Solsona, el trombonista Toni Berenguer, la cantant
Susana Sheiman. el pianista Ramon Escalé, el
cantant Bruno Oro i la cantant Carme Canela.

En aquesta ocasió, la Big Band de l´Escola de Músics
El Vendrell cerca la complicitat d´una figura de
primer nivell nacional per a les seves actuacions.
La convidada serà la cantant madrilenya Susana
Sheiman.
Susana Sheiman , establerta a Barcelona des de 2004,
és una de les veus més personals i aclamades del jazz
a la península. Participa habitualment a les gravacions
i actuacions de la Barcelona Jazz Orquestra, Ignasi
Terraza i Toni Solà, entre d´altres, i com a solista ha
publicat recentment el disc “Swing Apeal” amb el
saxofonista nord-americà Jesse Davis.
Forma part del grup Open Gate, amb qui traurà també
un nou treball discogràfic. La seva actuació junt amb
la big band de Músics comptarà amb un repertori
variat, passant pel jazz, soul, funk i gòspel. La calidesa
del seu timbre de veu, la varietat de matisos, el seu
ampli registre, la força de la seva posada en escena i
la intensa expressivitat de les seves interpretacions,
junt amb l’energia i entrega que sempre hi posa la Big
Band, s’unirà i personalitzarà el só de la banda en un
esdeveniment tan emocionant com únic.

IVAN KOVACEVIC
& BARCELONA
BIG BLUES BAND
Ja sigui com a director i artífex de la Barcelona Big
Blues Band, com a membre dels Mambo Jambo, com
a integrant de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra
o com contrabaixista del tríode Bernat Font, Ivan
Kovacevic ha deixat clara la seva condició gairebé
sobrehumana a l’hora de desdoblegar-se en totes
aquestes propostes musicals sense perdre un
gram de la seva integritat i energia.
“5 Spots”, el seu últim treball, és ara un exponent
més de la seva insaciable dedicació a la música
sense concessions ni descans de cap mena.
Ofereix en cada peça, cada nota i a cada
gest el màxim esforç, passió, delicadesa i
qualitat.

BIG DANI PÉREZ
Nascut a Barcelona al 1979, Dani Pérez és un dels artistes més reconeguts de l’escena estatal
al camp del Jump Blues, Rock & Roll, Rhythm & Blues i Boogie Woogie. El seu aprenentatge
comença cursant estudis de música clàssica fins que descobreix als saxofonistes dels anys
40, amb la influència d’Illinois Jacquet i la tradició “honker”, representatiu d’un estil intens i
incendiari que es considera l’avantsala de l’explosió del Rock & Roll.
La seva carrera fins al moment està marcada per dos fets clau. El primer és la seva
incorporació, a mitjans dels 90, a la banda de Rhythm & Blues i Rock & Roll The Big
Jamboree. Els anys al costat d’aquesta formació i la llegenda de les seves espectaculars
interpretacions en directe, el converteixen en un referent d’aquest estil en l’escena
nacional. Amb un estil propi capaç de destil·lar el més autèntic Rhythm & Blues sense
edulcorar, tal com nascut al mateix Mississippi. Amb aquesta particularitat arriba a
un moment clau de la seva carrera, s’ incorpora a Los Rebeldes de Carlos Segarra,
referents i pioners del Rock & Roll espanyol.
El seu virtuosisme i dedicació, li han portat a col·laborar amb figures mítiques
del Rock & Roll i el Rhythm & Blues com Carl Perkins, Billy Lee Reely i Koko
Taylor, i amb reconegudes figures del panorama nacional en diferents estils:
Seguridad Social, Loquillo, La Frontera, etc. A més, ha participat en molts
dels festivals coneguts a escala nacional i internacional, i la seva presència
és habitual en els principals locals dedicats al blues a Barcelona, i altres
ciutats. Actualment Dani Pérez compagina les seves col·laboracions
habituals amb reconeguts artistes nacionals i internacionals, amb la
seva carrera en solitari.

MYRIAM
SWANSON
Myriam Swanson va néixer a Barcelona al 1978, i des d’adolescent
va començar la seva carrera en formacions underground de la
ciutat que la va portar als estils Rhythm’n’Blues i al Rock’n’Roll.
Myriam és una cantant, compositora i intèrpret que porta en
les seves influències a mites com Etta James, Bessi Smith, Dina
Washington o Ella Fitzgerald. La seva primera col·laboració
professional va ser al 1996 amb el saxofonista i compositor
Dani Nel·lo, que la portaria a realitzar multitud de projectes
entre 2003 i 2011 i la va convertir en una professional
camaleònica amb una gran capacitat per al blues, el rhythm
n’ blues, el jazz…
Reconeguda com de les millores artistes emergents de la
Ciutat Comtal, va ser la veu principal del Taboo- Burlesque
Nights de la Sala Apolo de Barcelona entre 2009 i 2011.
La seva passió pel so R’n’B clàssic ho combina amb
Rock’n’Roll i música popular, creant temes propis en
espanyol i anglès.
La versatilitat i matisos de la seva veu l’han portada a
realitzar projectes amb el guitarrista Cesc Pascual
o Amadeu Casas, un dels grans noms del blues del
país, amb el qual va actuar al “Més i Més Festival”
al Palau de la Música presentant la preparació
del seu primer disc conjunt.

LLUÍS COLOMA
Lluís Coloma és l’ambaixador del Blues & Boogie Woogie a Espanya, i és reconegut a Europa
i Àsia com un virtuós del piano en aquests estils. La seva música és única, amb un especial
toc personal que li converteix en un excepcional pianista i compositor, combinant el Blues
i el Jazz amb les seves influències musicals catalanes i espanyoles.
Nascut a Barcelona en 1973, Lluís Coloma és un dels pianistes de blues actuals més actius
i reconeguts de l’escena europea en el gènere del Blues i el Boogie Woogie. Influenciat
des de molt jove pels discos de Jerry Lee Lewis, Roosevelt Sykes i Alan Price. Molt aviat
mostra la sorprenent habilitat per al Blues i el BoogieWoogie que li ha portat a ser
un dels pianistes de blues més coneguts a Europa. Guardonat amb diferentes premis,
és convidat habitualment a festivals de Blues & BoogieWoogie de tota Europa, on
destaca per ser un músic virtuós i original en les seves composicions i execució. Com
a pianista internacional, Lluís ha estat convidat a nombrosos festivals de tot el món,
on les seves actuacions són acollides amb una gran ovació per part d’un públic en
peus.
Des dels seus inicis aquest famós pianista actual, valorat per la seva visió
innovadora i la seva sorprenent energia, ha anat desenvolupant la seva
trajectòria com a compositor musical amb un toc personal en la interpretació
d’aquests estils que es fa evident en la creació de les seves pròpies
composicions de piano, recollides en els seus discos. Amb una carrera
plena d’exitoses col·laboracions i enriquidores experiències un dels seus
objectius es transmetre sempre l’amor que sent per la música.

AGUSTÍ
BURRIEL
Agustí Burriel és una de les veus més reconegudes
i sol·licitades entre les formacions de swing i
blues que circulen pel país. Destaca perquè
apropiar-se del repertori de Frank Sinatra
i defensar-lo amb solvència i personalitat
pròpia, tasca que no es troba a l’abast de
qualsevol.
Conscient del repte que això suposa,
Burriel s’ha envoltat d’un grup de músics
de primera perquè el particular tribut
que recorda a la famosa i emblemàtica
veu de Sinatra tingui els honors que
es mereix sense perdre personalitat, i
sabent transportar al públic a l’època
dels casinos.

DJ
TEDI KGB
Aquest DJ ofereix, tal i com ell mateix descriu,
“sessions ciencio-fictícies de músiques anyenques”.
Es va donar a conèixer a la nit barcelonina a causa
de les seves sessions de música afroamericana
de principis del segle XX. A més, part de la seva
fama ha estat per regentar diversos locals on
ha abrigat amb el seu art directes de bandes
locals de jazz i blues.
També ha dissenyat diversos pòsters, fulls de
mà i discos, dins del circuit del jazz i el blues
on és molt conegut tan per la seva faceta
de DJ i pel seu talent com a dissenyador
gràfic.
A causa del seu coneixement i a la seva
exquisida manera de tractar als músics,
l’any 2008, Chino Swingslide, un dels
millors guitarristes del continent,
li va atorgar el sobrenom de
Reverend.

CLOSING

TICKETING
ENTRADA TERRASSA

15€ + DESP. GESTIÓ
D’11.00 A 20.30H
Entrada gratuïta menos de 10 anys

ENTRADA PISTA NUMERADA
INCLOU ACCÉS TERRASSA + PISTA CENTRAL
30€ + DESP. GESTIÓ

ENTRADA VIP LLOTJA
+ SOPAR RESTAURANT
INCLOU ACCÉS TERRASSA
+ PISTA CENTRAL
70€ + DESP. GESTIÓ

GASTRONOMIA

MENÚ
SOPAR VIP
PER A COMPARTIR
Musclos marinera

Els nostres bunyols de bacallà amb mel
Ensaladilla russa fumada amb maionesa
d’anguila

SEGONS A ESCOLLIR
· Picanya a la brasa amb guarnició
· Suprema de lluç amb fideus de calamar

POSTRES
Broqueta de fruita amb ratlladura de llima
Aigua, Vi blanc i negre
Ànima de Raimat i café.

MÉS INFORMACIÓ
RESTAURANT

93 815 98 20

SERVEI DE
BOCATERIA
NEW ORLEANS
I TAPES
La gastronomia amb arrels de jazz i
blues estarà present també a la nostra
oferta de bocateria i tapes al servei de
barra a la nostra Terrassa-Restaurant.
Tot un assortiment especial de cajun,
hamburguesses, patates braves i molt
més per a degustar una part de la cuina
del Sud de Nord-Amèrica a La Daurada.

CONTACTA
AMB NOSALTRES
DIRECCIÓ ARTÍSTICA

DANI PÉREZ
ISIDRE MELENDRES
696 00 95 50
elidandos@gmail.com

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
LA DAURADA GROUP

93 815 98 20
produccio@ladaurada.es

PREMSA

Orlando Palacios
617 784 684
orlando@ladaurada.es		

Amelia Rodríguez
Laura Sali Pérez
667 656 269
press@ladaurada.es

DISSENY GRÀFIC
Adrià Voltà

626 73 89 95

