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L’ATENEU DE
SANT JUST DESVERN

CICLE DE
CONCERTS

Carrer de l’Ateneu, 3
08960 Sant Just Desvern
Secretaria de l’Ateneu
93 371 31 15
ateneudesvern@gmail.com
De dilluns a divendres de 18 a 21 h.

ON AIR JAZZ SERIES
onairjazzseries@gmail.com
Més info al Facebook

General 10€ amb consumició inclosa
Preu Socis 8€ amb consumició inclosa
Abonament PackCicle 8 concerts al preu de 7
Menors 30 anys 6€ amb consumició inclosa

SALA DEL
CINQUANTENARI
DE L'ATENEU
DE SANT JUST
DESVERN

4 OCTUBRE 2019| 22H

AB3 ORGAN TRIO
The Saint 3 són un organ trio de recent formació. Amb el groove i el característic so del
Hammond com a denominador comú, revisiten
temes clàssics de Jimmy Smith, The Meters o
Grant Green, i d'altres més contemporanis com
John Scofield, Medeski Martin & Wood, Gary
Willis o Brian Charette entre d'altres. Una combinació de Jazz, Funk i Groove per a gaudir de tres
grans
instrumentistes,
Abel
Boquera
al
Hammond, David Garcia a la guitarra i Caspar St.
Charles a la bateria
Abel Boquera - Hammond
Tito Bonacera - Guitarra
Caspar St. Charles - Bateria

8 NOVEMBRE 2019 | 22H

OUTER SPACE

Outer Space retornen dels seus viatges Inter
galàctics per a presentar-nos el seu segon treball
discogràfic, “Into The Unknown” (251 Productions 2018). Els set músics barcelonins
segueixen trepitjant els escenaris per a compartir noves emocions. Deu composicions noves
plenes de Groove, Soul, ritmes afroamericans,
melodies etíops i harmonies hipnòtiques. La
seva música beu de l’influència de l’Ethio Jazz,
fundat als anys 60 per Mulatu Astatke. Les
melodies característiques de la tradició etíop
ens transporten a l’Africa més oriental.
Marc Mena - trompeta i composició
Gorka Garay - saxos i composició
Aram Montagut - trombó
Joan Urpinell - guitarra elèctrica
Àlex Molas - baix elèctric
Ramón Aragall - bateria

7 FEBRER 2020 | 22H

6 MARÇ 2020 | 22H

PRESENTA RETRATO

SINGS ANITA O’DAY

JORGE ABADIAS
Retratro sorgeix d'un moment vital i musical en
que Jorge Abadias ha compartit el seu repertori
amb alguns dels músics més destacats del
panorama jazzístic actual.
Abadias no ha volgut renunciar a cap d'aquestes
experiències i les ha recopilat en aquest disc
enregistrat amb diferents formacions, on les
seves composicions són el fil argumental.
A Retrato gaudirem de la força de les composicions de Jorge Abadias que, recolzades pel
talent dels músics que l'acompanyen, aconsegueixen transmetre les vivències musicals
d'aquest talentós guitarrista.
Jorge Abadias - guitarra i composició
Sergi Felipe - saxo tenor
Oscar Doménech - bateria

HELENA CAMPS
L’Helena aprofita aquesta gran oportunitat per a
redescobrir Anita O’Day, amb una seva veu suau
i sedosa aconsegueix magnificar el significat i
expressivitat de totes les lletres amb un gran
sentit del ritme i la improvisació. El trio proposa
una sonoritat boper mantenint la tradició jazzística en la que va viure Anita, del que resulta una
visió personal i concreta dels estàndards,
permetent a l’oient endinsar-se en la vida
d’Anita O’Day, una cantant mítica que a vegades
ha passat massa desapercebuda.
Helena Camps - veu
Rai Paz - guitarra
Pol Omedes - trompeta

13 DESEMBRE 2019 | 22H

10 GENER 2020 | 22H

3 ABRIL 2020 | 22H

8 MAIG 2020 | 22H

El duet dels germans format per Iscle Datzira al
saxo i a la veu i Magalí Datzira al contrabaix i a la
veu. Des del Jazz fins al free, des del funk fins al
folklore.

El trio es presenta amb una línia estètica marcada i
definida per les composicions de Tempe Hernández, i per la interpretació d’aquests reconeguts
músics de l’escena del jazz de la ciutat de Barcelona: Sergi Sirvent i Oscar Doménech.

WOM’s Collective és una proposta liderada per la
baterista i compositora Laia Fortià i la cantant,
pianista i compositora Clara Luna. Té com a
finalitat unir talent femení forjat dins del panorama musical català actual.

Iscle Datzira - saxo i veu
Magalí Datzira - veu i contrabaix

Interpreten composicions originals amb clares
influències folklòriques i amb colors més contemporanis de la l'actualitat. L’accent en els contratemps en clau de groove li donen caràcter i força a
la formació clàssica de piano trio, generant una
sonoritat més contemporània. El trio barceloní
interpreta composicions originals i melodies
populars, permeten un espai molt ampli per a la
improvisació.

Després d'haver treballat durant més de 4 anys
juntes amb el grup WOM arranjant cançons
d'altres artistes, ara decideixen donar veu
també a les seves pròpies composicions.

De la necessitat d’escriure música original i
compartir-la sorgeix Alkalin Quintet. Un projecte
fresc i lliure de complexos estilístics amb
composicions escrites expressament per al
col·lectiu. El resultat és un repertori heterogeni
carregat d’energia on afloren les influències
comunes i la veu pròpia del quintet.

DATZIRA KINFOLK

HEMIOLA TRIO

Tempe Hernández - contrabaix
Sergi Sirvent - piano
Oscar Doménech - bateria

WOM’S COLLECTIVE

Per dur-ho a terme s'uneixen a Magalí Datzira
(baix elèctric i veu) i juntes aconsegueixen un so
personal i característic que ens transporta a dins
de l'univers musical d'aquestes dones creadores.
L' element unificador de les cançons és la suma
de les veus i el teixit sonor que es crea al
entrellaçar-les amb els diferents instruments..
Clara Luna - teclat i veu
Magalí Datzira - baix elèctric i veu
Laia Fortià - bateria i veu

ALKALIN QUINTET

Àlvar Monfort - Trompeta
Nil Villà - Saxo Tenor
Carles Gutiérrez - Guitarra Elèctrica
Pau Lligadas - Contrabaix
Pep Mula - Bateria

