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TRIA DE NADAL AL JAMBOREE 

Com cada any, el Jamboree prepara una programació especial pel 

període de Nadal oferint al seu públic concerts de jazz, soul, swing i 

blues que posen al dia els clàssics i fan lectures festives del repertori 

nadalenc per viure aquestes dates a un altre ritme. Complint amb la 

seva màxima de fer sonar la música els 365 dies de l’any, el club de la 

Plaça Reial no tanca per festes. 

Aquestes festes, regala música en directe. Viu una experiència 

Jamboree! 

 

Diumenge 11 de desembre a les 8h i 10h nit  

EVA FERNÁNDEZ & ORIGINAL JAZZ ORQUESTRA DEL TALLER DE MÚSICS 

presenta BIG NADAL 

Web: 12€ - Taquilla: 15€    

 

Eva Fernández veu i saxo, Eduard Ferrer veu, David Pastor trompeta i direcció, Roger 

Martínez i Haizea Martiartu saxos alts, Nil Mujal i Víctor Vergés saxos tenors, Eva Garin 

saxo baríton, Jordi Fontanillas, Pablo Fernández, Jaume Torné i Berta Gala trompetes, 

Eduard Prats, Pau Domingo, Ferran Arasa i Maria Astallé trombons, Pere Alcon guitarra, 

Juan Pastor contrabaix, Óscar Fernandez-Pacheco piano, Marco Losada bateria. 

Eva Fernández és una de les joves promeses més valorades en l’actualitat dins l’escena 

jazzística del país. Cantant i saxofonista, Eva Fernández va donar les seves primeres 

passes amb la Sant Andreu Jazz Band i ja disposa d’un disc al seu nom sota el 

padrinatge de Joan Chamorro, de la mateixa manera que també han fet les seves 

companyes de generació Andrea Motis, Magalí Datzira i Rita Payés. Avui encapçala 

aquesta proposta on l’Original Jazz Orquestra del Taller de Músics, sota la direcció de 

David Pastor, ofereix una particular revisió del repertori tradicional de nadales en clau 

de jazz i en format de big band.  

 

 

 

 

https://proticketing.com/jamboree/ca_ES/tickets
https://proticketing.com/jamboree/ca_ES/tickets
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Diumenge 18 de desembre a les 8h i 10h nit 

BARCELONA BIG BLUES BAND & MYRIAM SWANSON 

presenta ROCK-A-BELL CHRISTMAS PARTY 

Web: 15€ - Taquilla: 18€  

 

Ivan Kovacevic contrabaix i direcció, Myriam Swanson saxo i veu, Víctor Verges i 

Jaume Torné trompeta, Pere Masafret i Igor Kossenkov, trombó, Duska Miscevic i Ignasi 

Poch saxo alt, Artem Zhuliev i Pol Prats saxo tenor, Nuria Vitó saxo baríton, Héctor Martín 

guitarra, Federico Mazzanti piano, Martí Elias bateria.  

La Barcelona Big Blues Band s’afegeix enguany al cicle Jamboree Christmas amb un 

repertori i un espectacle creat per a l’ocasió i amb la veu de Myriam Swanson com a 

estrella convidada. Rock-a-Bell Christmas Party és el nom de la proposta que la 

formació dirigida per Ivan Kovacevic presenta per a primer cop al Jamboree. Una 

selecció de temes de singular esperit nadalenc que, posats en mans de l’energètica 

B4 i de la no menys volcànica Myriam Swanson, adquireixen una dimensió tan 

inusitada com sorprenent. Una experiència que val la pena no perdre’s. 

 

Divendres 23 i dissabte 24 de desembre a les 8h i 10h nit   

RANDY GREER & IGNASI TERRAZA TRIO 

presents CHRISTMAS JAZZ 

Web: 15€ - Taquilla: 18€ 

 

Randy Greer veu, Ignasi Terraza piano, Horacio Fumero contrabaix, Esteve Pi bateria. 

Les nadales a ritme de swing amb la veu de Randy Greer i l’irrefrenable swing de 

l’Ignasi Terraza Trio van camí de convertir-se en un clàssic d’aquestes dates, com ho 

poden ser els torrons o les neules. L’èxit dels seus dos cd “Christmas swings in 

Barcelona” i “El 25 de Desembre swing swing swing”, i el fet que el tema “Wrap yourself 

in a Christmas package” hagi estat inclòs al recopilatori de nadales jazz del segell 

nord-americà Putumayo al costat de noms com Ray Charles o BB King ho corroboren. 

En ells aborden, amb un impecable estil jazzístic, tant les melodies nadalenques nord-

americanes com les tradicionals del nostre país. I embogits pel swing ens pujarem a les 

barbes de Randy Claus tot cridant: “Caga trió! Caga trió!” 
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Diumenge 25 de desembre a les 8h i 10h nit   

SAPHIE WELLS & THE SWING CATS 

presenta  SWING CHRISTMAS 

Web: 12€ - Taquilla: 15€ 

 

Saphie Wells veu, Joan Subirats saxo, Marc Masagué guitarra, Alejandro García 

Granados contrabaix. 

El swing està de moda i grups de nova generació com Saphie Wellls & The Swing Cats 

així ho legitimen. Nascuda a Perú i projectada musicalment des del Taller de Músics de 

Barcelona, Saphie Wells és una de les veus més versàtils i seductores que han aparegut 

en el panorama jazzístic del país. Ara es presenta amb la seva proposta més personal 

no tan sols evocant les grans veus i compositors de jazz dels anys 30 i 40 del segle 

passat (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, George Gershwin i, fins i tot, Chet 

Baker), sinó incloent en el seu repertori algunes peces tradicionals del nadal tocades 

per la màgia del swing. Sota l’escalf d’uns músics que coneixen molt bé la dinàmica 

del swing, Saphie Wells & The Swing Cats garanteix una vetllada de bona música en 

immillorable companyia. 

Dimarts 27 de desembre a les 8h i 10h nit 

 

Dimarts 27 de desembre a les 8h i 10h nit  

BARCELONA GOSPEL MESSENGERS 

OH HAPPY CHRISTMAS! 

Web: 12€ - Taquilla: 15€    

 

Miriam Albero, Judith Ruíz i Laura Roig sopranos, Laia Badrenas, Natalia González i 

Marta Riera contraltos, Manel Garcia, Nacho Melús i David Repullés tenors, Isaac 

Coll baix, Andreu Moreno bateria, Ramon Escalé piano i direcció.  FORMACIÓ PER 

CONFIRMAR 

Després de l’èxit i el reconeixement que va suposar per  a aquesta formació el seu pas 

pel programa de Televisió de Catalunya “Oh Happy Day”, i del disc que han 

enregistrat dedicat al Beatle George Harrison –‘Be Here Now’–,  el seu director, Ramon 

Escalé, porta al Jamboree la seva versió amb base rítmica –piano, bateria i baix– per a 

projectar encara més les veus d’un cor al servei d’un repertori d’espirituals i cançons 

gòspel tocades per l’encanteri del nadal.   
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Dimarts 3 de gener a les 8h i 10h nit   

LA LOCOMOTORA NEGRA 

ROUND CHRISTMAS SPECIAL EDITION 

Web: 30€ - Taquilla: 35€ 

 

Ricard Gili director, Isidre Delgado, Arnau Boix i Miquel Donat trompetes, Marc Trepat, 

Òscar Font i Víctor González trombons, Lluís Trepat saxo alt i clarinet, Albert Gassull saxo 

alt, Tomás González i Toni Gili saxo tenor, Àngel Molas saxo baríton, Albert 

Romaní guitarra, Tòfol Trepat piano, Jordi Casanovas baix, Carles Gili bateria. 

Amb més de 40 anys de trajectòria, La Locomotora Negra és la formació jazzística 

degana del país.  L’oportunitat de gaudir-la recuperant les històriques nits de nadal 

que havia ofert a la no menys llegendària La Cova del Drac, suposa un retrobament 

que és tota una celebració. Els clàssics del Nadal en mans de La Locomotora Negra al 

seu projecte ‘Round Christmas’ són una immillorable manera de compartir aquestes 

festes, farcides del millor swing. 

 

 

Servei de premsa Jamboree 
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