
  

 
 

 

    

 

 

AGENDA DE CONCERTS · JAMBOREE 

De l’11 al 17 de novembre  
 

 
 

 

Divendres 11 de novembre a les 20:00h i a les 22:00h  

ARUÁN ORTÍZ TRIO 
presenta HIDDEN VOICES 

Web: 20€ | Taquilla: 23€   

 

Aruán Ortíz piano, Brad Jones contrabaix, Gerald Cleaver bateria. 

 

El pianista cubà Aruán Ortíz, autèntic revulsiu dins el planeta jazz, torna al Jamboree després d’uns anys d’absència per a 

presentar el seu darrer disc, “Hidden Voices”. Fidel a la seva voluntat d’explorar nous territoris en el camp de la música 

improvisada, Ortíz ha establert una entesa de complicitat i recerca amb dos dels músics més valorats de l’escena 

internacional com és el cas del contrabaixista Brad Jones i del baterista Gerald Cleaver. Una proposta carregada de 

novetat i sorpresa. L’assentament del jazz del segle XXI. 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/home.php?
http://twitter.com/JamboreeJazz
http://instagram.com/jazzjamboree
http://www.youtube.com/user/JazzClubJamboree/videos


  

 
 

Dissabte 12 i diumenge 13 de novembre a les 20:00h i a les 22:00h  

DORANTES & RENAUD GARCIA-FONS 
presenta PASEO A DOS [PREMI NACIONAL DE LA CRÍTICA 2016] 

Web: 25€ | Taquilla: 30€   

VÍDEO 

 

Dorantes piano, Renaud Garcia-Fons contrabaix. 
 

Clàssic, contemporani, improvisador, flamenco, sempre flamenco, Dorantes és un pianista amb una veu pròpia, única, 

original i apassionada. Té una energia creativa que desafia els paràmetres convencionals del flamenc i un estil compositiu 

sense precedents. Renaud Garcia-Fons, per la seva part, és un músic exquisit, lliure, obert i polivalent. Més enllà de la 

clàssica i algunes gotes de jazz, són les sonoritats mediterrànies les que banyen els acords d’un contrabaix que per 

moments sembla que allotja tota una secció de cordes. Tot i que ja feia alguns anys que treballaven plegats, finalment han 

decidit crear una placa enregistrada per a deixar-ne constància. La presentació al Jamboree d’aquest “Paseo a dos” és un 

autèntic esdeveniment. 

 

 

 

Dimarts 15 de novembre a les 20:00h i a les 22:00h  

SOMI 
presents THE LAGOS MUSIC SALON  

Web: 25€ | Taquilla: 30€   

VÍDEO 

 

Somi veu, Jerry Léonide piano, Michael Olatuja baix. 

 

Nascuda a Illinois, filla d’immigrants de Ruanda i Uganda, Somi porta al farcell de la seva proposta els llegats del continent 

africà i del jazz nord-americà. Tot i la seva joventut, ha esdevingut un dels valors més preuats del segell Sony Music i tan 

aviat és comparada amb la primigènia Miriam Makeba com amb Sara Vaughn. Viu entre Nova York i Lagos per, d’aquesta 

manera, mantenir ben encès el contacte entre els dos mons i les sonoritats que conflueixen en la seva creativitat artística. 

Una cantant fora de sèrie que captiva de totes totes. 

 

 

 

Dimecres 16 de novembre a les 20:00h i a les 22:00h  

JULIAN LAGE TRIO 
Presenta ARC LIGHT 

Web: 25€ | Taquilla: 28€   

VÍDEO 

 

Julian Lage guitarres, Jorge Roeder baix, Eric Doob bateria. 

  

Prodigi de la guitarra des de ben petit, Julian Lage és un músic inquiet i curiós de mena que no ha parat d’experimentar i de 

créixer des del moment en què Carlos Santana va compartir escenari amb ell i li va assegurar que el futur estava a les 

seves mans. Tan devot de Jim Hall com de Pat Metheny, Julian Lage ha sabut crear-se el seu propi camí experimentant 

amb estrelles del pop com Nels Cline o del jazz d’avantguarda com John Zorn. Músics com Gary Burton o el mateix Herbie 

Hancock han reconegut la seva tècnica prodigiosa i la seva passió sense límits a la dedicació de la música i d’un instrument 

com la guitarra de la qual extreu sonoritats úniques.  Un nou disc seu sempre és un món obert a nous horitzons. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HkApKTOp1QQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HkApKTOp1QQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DN5UcxasUUo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DN5UcxasUUo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uSoaeOh5ivc


  

 
 

 

Dijous 17 de novembre a les 20:00h i a les 22:00h  

NES AMB NESRINE BELMOKH–MATTHIEU SAGLIO–DAVID GADEA 
Web: 12€ | Taquilla: 15€   

 

Nesrine Belmokh veu i violoncel, Matthieu Saglio violoncel, sampler i veus, David Gadea percussió. 

 

Després l’èxit de la seva anterior visita i per demanda popular, nova oportunitat per descobrir al Jamboree una de les 

propostes més rellevants de les sonoritats a l’entorn de la Mediterrània. Batejada amb el nom de NES, els seus artífexs són 

la vocalista i violoncel·lista franco-algeriana Nesrine Belmokh, el violoncel·lista francès Matthieu Saglio i el percussionista 

valencià David Gadea. Un trio de músics providencials que difumina les fronteres entre estils i idiomes per a concebre unes 

cançons farcides d’ànima que combinen intimitat, lirisme i explosió. Evocació sonora de primera qualitat. 

 

 

Servei de premsa 
Jamboree 

COMEDIA. Comunicació & mèdia 
www.comedia.cat | @fescomedia 

Tel. 933 10 60 44 ·  msole@comedianet.com 
Mòb. 654 066 510 (Marta Solé) 
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