
 

 

 

    
 

 

 

 

AGENDA DE CONCERTS · JAMBOREE 

Del 2 al 8 de desembre 
 

 
 
 
 

Divendres 2 de desembre a les 20:00h i a les 22:00h 

ELISABET RASPALL QUINTET feat. CHRIS CHEEK 
 presenta VITAL  

Web: 12€ | Taquilla: 15€ 
 

Elisabet Raspall piano i composició, Chris Cheek saxo, Benet Palet trompeta, Pep Pérez Cucurella baix, Marc Miralta 

bateria. 

 
Vint anys després del seu primer disc, “Triangles”, la pianista i compositora Elisabet Raspall torna a reunir el mateix equip per 

a editar el seu nou treball amb un títol que respon al seu estat d’ànim, “Vital”. El seu 11è CD amb composicions pròpies, 

enregistrat aquest mes de juliol (Raspall Records RR005-2106). Amb una sonoritat banyada per la mediterrània, càlida, subtil 

i sensorial, Raspall ha sabut teixir un jazz d’una cadència molt personal i en companyia d’aquests músics la complicitat és 

màxima.



 

 
 

Dissabte 3 de desembre a les 20:00h i a les 22:00h 

ZHENYA STRIGALEV’s NEVER GROUP 
with AMBROSE AKINMUSIRE–ALEX SIPIAGIN–LINLEY MARTHE–JUSTIN 
FAULKNER 
Web: 22€ | Taquilla: 25€ 

VÍDEO 
 

Zhenya Strigalev saxo, Ambrose Akinmusire trompeta, Alex Sipiagin trompeta, Linley Marthe baix i teclats, Justin 

Faulkner bateria. 

 
El saxofonista rus Zhenya Strigalev és un autèntic vers lliure en el circuit del jazz internacional que té la capacitat d’envoltar-
se de primeres espases de la seva generació i activar propostes que són realment especials i úniques. La nova formació que 
ara presenta reuneix dos dels trompetistes més portentosos del moment com són el seu compatriota Alex Sipiagin i el nord-
americà Ambrose Akinmusire. Mentre que a la base rítmica manté la fidelitat de dues figures d’autèntica solvència com són el 
baixista Linley Marthe i el baterista Justin Faulkner. Un autèntic repòquer d’asos en nom del jazz més punyent. 

 
 

 
Diumenge 4 de desembre a les 20:00h i a les 22:00h 
CONCERT DE CLOENDA IV SAN MIGUEL JAMBOREE JAZZ CLUB FESTIVAL 

GIRONA JAZZ PROJECT featuring Adrià Puntí 
Presenta PUNTÍ 

Web: 20€ | Taquilla: 23€ 

 
Adrià Puntí veu i composicions, Clara Luna veu, David Pastor trompeta, Eduard Prats trombó, Adrià Bauzó saxo tenor i 
flauta, Xavi Molina saxo tenor, alt i clarinet, Jordi Casas saxo baríton i clarinet, Francesc Ubanell guitarra, Àlex 
Carbonell piano, Joan Motera contrabaix, Ramon Prats bateria. 

 
La cloenda d’aquesta IV edició del San Miguel Jamboree Jazz Club Festival té un nom propi vinculat a l’escena del pop 
català com és el d’Adrià Puntí. Primer com a líder d’Umpah-pah i després ja en solitari, Puntí ha esdevingut un dels 
creadors més originals i únics dins l’escena del pop i el rock a Catalunya. L’oportunitat de veure com bona part del seu 
repertori més conegut és traslladat al llenguatge del jazz és una ocasió realment especial gràcies al treball que ha fet la 
Girona Jazz Project juntament amb la vocalista Clara Luna. Serà una vetllada on l’efecte sorpresa, tant pel que fa al 
repertori com a la participació del propi artista, anirà en consonància amb l’esperit del propi jazz. 
 

 

 
Dimarts 6 i dimecres 7 de desembre a les 20:00h i a les 22:00h 

MARK TURNER with AVISHAI COHEN, JOE MARTIN & DAMION REID 
Web: 18€ | Taquilla: 22€ 

 
Mark Turner, saxo. Avishai Cohen, trompeta. Joe Martin, contrabaix. Damion Reid, bateria. 
 

Mark Turner és un referent jazzístic de la seva generació de totes totes. El seu saxo ha creat escola entre les noves 

sonoritats del jazz del segle XXI i tant ho ha fet en la seva faceta de sideman (Billy Hart, SFJazz Collective), amb propostes 

com Fly al costat de la rítmica de Brad Mehldau – Jeff Ballard i Larry Grenadier– i ara al capdavant d’aquest extraordinari 

quartet integrat per uns components que broden l’excel·lència com són el trompetista Avishai Cohen, el contrabaixista Joe 

Martin i el baterista de Robert Glasper, Damion Reid. Dues nits al Jamboree amb el jazz més viu. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gOdj3lwBMBI


 

 

 
Dijous 8 de desembre a les 20:00h i a les 22:00h 

VÍCTOR CORREA STRONG-BONE 
Web: 12€ | Taquilla: 15€ 

VÍDEO 
 

Victor Correa trombó, composició, direcció i arranjaments, Víctor Pérez, Anna Arnal i Abdel Anzaldua violins, Chels 
Herrera violoncel. 

 
Víctor Correa torna al Jamboree per a mostrar la seva nova proposta concebuda al desert de Coahuila (Mèxic), on va marxar 
ara fa més d’un any i on ha enriquit els seus nutrients vitals i artístics. El trombonista i compositor, nascut a Segovia, es va 
trobar en la seva nova residència amb músics de formació simfònica i va decidir unir els mons de la improvisació i la clàssica, 
segons ell, “per a no morir d’inanició harmònica’. Amb aquest propòsit ha concebut diversos arranjaments d’estàndards 
jazzístics i un parell de peces originals inspirades en la seva situació actual. Confessa que és el disc a què més temps ha 
dedicat i en el qual ha bolcat més de sí mateix. 
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