TORREDEMBARRA 2017

Organitza:

Dissabte 1 de juliol, a les 22.30 h.
Roca Foradada

TORREDEMBARRA 2017

Funkystep & The Sey Sisters
Concert de Soul i Funky
Entrada: 5€

esgràfig | estudi gràfic figuerola

CONCERTS DE LA ROCA FORADADA

La Regidoria de Cultura aposta aquest
estiu, per novè any consecutiu, pel Cicle de
Concerts Roca Foradada. El cicle constarà
d’actuacions d’estils diversos, en entorns
privilegiats de gran bellesa, per arribar a
un públic nombrós.

@AjTorredembarra
#RocaForadada

VENDA D’ENTRADES:
Amb el suport de:

A la regidoria de Cultura,
de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
Carrer Capella, 6. / Tel. 977 643 888

A la regidoria de Turisme,
de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 18 a 21 h.
Passeig Rafeal Campalans, 10. / Tel. 977 644 580

I una hora abans a taquilla

Funkystep neix en 2006 en format de septet amb
l’objectiu de retre homenatge als grans artistes de
la música negra. En aquest mateix any, comença a
recórrer gran part de la geografia catalana, destacant
l’actuació en el Voll Damm Festival de Jazz de Vic. El
2009, la banda incorpora a Kathy i Yolanda Sey, les 2
germanes de la cantant original Edna Sey, canvia el
seu nom a FUNKYSTEP & THE SEY SISTERS i ofereix
un espectacle més centrat en la veu, amb un repertori
de Soul, Groove i Funk i unes coreografies molt
expansives. Amb aquest nou format, enregistren el seu
primer EP en 2012 i continuen les seves gires per festes
majors, sales i festivals, guanyant adeptes en tots
els llocs on actuen. Amb el temps, el projecte ha anat
madurant fins que, en 2015, decideixen llençar-se a
l’aventura de compondre i enregistrar un disc de temes
propis. Després de molts assaigs i una feina intensa,
enregistren el seu CD en el Sol de Sants Studio, sota
la producció dels especialistes en música negra Mike
Mariconda i Marc Tena. El resultat és «A matter of
Funk», un disc amb 13 temes ben elaborats, amb lletres
amb un missatge positiu i una producció molt acurada,
un disc eclèctic on es poden escoltar diferents gèneres
de la música negra.

Dijous 13 de juliol, a les 22.30 h.
Roca Foradada

Divendres 21 de juliol, a les 22.30 h.
Roca Foradada

Dissabte 12 d’agost, a les 22.30 h.
Plaça de l’Església de Clarà

Divendres 18 d’agost, a les 22.30 h.
Plaça d’Antoni Roig i Copons

Divendres 25 d’agost, a les 22.30 h.
Roca Foradada

Susana Sheiman Sextet

Port Bo

Formiga and Cigale

Joan Reig & Refugi - Viatge a Ítaca

Breu

Entrada: 5€

Entrada: 5€

Entrada: 5€

Actuació gratuïta

Entrada: 5€

Susana Sheiman Sextet, en motiu del Centenari del
naixement d’Ella Fitzgerald, ret homenatge a «La
Primera Dama de la Cançó». Un homenatge profund,
enèrgic i diferent que combina la màgia d’Ella, la
exquisida veu de Susana i l’original sonoritat de la seva
Banda.

El grup Port Bo neix l’any 1966 a Calella de Palafrugell
amb motiu de la presentació del llibre: Calella de
Palafrugell i les havaneres. El trio inicial, format per
Josep Xicoira, Carles Mir i Ernest Morató, era sovint
acompanyat al piano pel mestre Frederic Sirés, autor
de l’havanera: La gavina. El grup, juntament amb
altres amants del gènere, és l’impulsor de la cantada
d’havaneres de Calella de Palafrugell, i ha participat en
totes les edicions. A més de participar en les cantades
més importants de Catalunya, ho ha fet també arreu del
món.

Formiga and Cigale és un grup catalano-francès
establert a Bèlgica que apropa la música a un públic
variat i disposat a viatjar sense moure’s de la platea.
Amb una arpa celta, un violí i dues veus més que
màgiques, crea un espectacle visual i sonor únic
que transporta els oients a llocs especials, mítics i
inesperats.

Des de finals de l’any 2006, Joan Reig defensa,
com a cantant, el projecte REFUGI, acompanyat
pel pianista Joan-Pau Chaves, el bateria Pep Solà
i Albert Vila al contrabaix. Durant aquests anys
el grup ha portat l’excel·lent repertori de la Nova
Cançó per molts escenaris de tot el país. Amb
l’espectacle «Cançons Amagades» i el disc «Vestits
Nous» ha posat al dia les cançons dels autors
més importants d’aquell moviment com ara Llach,
Serrat, M. del Mar Bonet, Pau Riba, Ovidi Montllor,
Pi de la Serra, Raimon, Sisa i molts altres. Ho ha
fet amb respecte per les obres originals, però
sempre aportant la seva saviesa musical en els nous
arranjaments dirigits per Joan-Pau Chaves.

Cançons d’aquesta i d’altres riberes, aires breus
d’altres terres, indrets que ens en són propis.
Interiors. Músiques que expliquen històries que ens
transporten als paisatges d’on vénen. Un repertori
al voltant de la música popular d’Argentina, Brasil,
Veneçuela, Espanya, Portugal i Catalunya. World
Music posa veu a Atahualpa Yupanqui, Amalia
Rodrígues, Chico Buarque, Xavi Lozano, Chabuca
Granda ...

Concert de Jazz

La sonoritat del Sextet és àmplia i es caracteritza per
la seva versatilitat a l’hora d’interpretar els repertoris.
Des del Swing més Clàssic al Jazz més Contemporani,
el Sextet es desenvolupa en un ventall sonor que li
permet donar «ales» a les cançons interpretades per
Ella i portar-les a un altre nivell, aportant una altra visió
i uns altres colors a la música de l’Espectacle.

Concert d’havaneres

Durant les seves diferents etapes, el grup han
enregistrat 23 discos amb més de 220 temes diferents.
El repertori, heretat en gran part dels vells cantaires de
Calella, està format per havaneres clàssiques i noves,
valsos mariners, balades, boleros, sardanes, i cançó
catalana, entre altres.
En l’actualitat, el grup el formen Pep Nadal, tenor; Irineo
Ferrer (Mineu), baríton; i Carles Casanovas, veu baixa,
guitarra i direcció musical.

Concert de Nou Folk

El passat 2016, el grup va presentar el seu nou
CD a Brussel·les. Composicions extravagants i
arranjaments singulars inspirats en melodies que
van des de l’Edat Mitjana fins als nostres dies.
Tot plegat, ens trobem davant d’un disc ‘menú
degustació’ on cada peça aporta sons i emocions
diferents a qui l’escolta.
El CD ha quedat entre els 10 nominats a la categoria
«Millor Disc Folk 2016» i «Millor cançó folk 2016» en
els Premis Enderrock 2017 per votació popular.
Amb Formiga and Cigale la música s’admira,
s’escolta i se sent.

Homenatge a la Nova Cançó

Ara, coincidint amb els 40 anys de la seva edició,
ens presenta una revisió del mític disc de Lluís Llach
“Viatge a Ítaca» de l’any 1975, un dels treballs més
rellevants i significatius de la història de la música
catalana. Si fins ara REFUGI oferia una recopilació
de peces de diversos cantants, aquest cop i per
primera vegada, en els seus recitals interpretarà el
disc sencer: la cançó «Ítaca» que ocupava la cara
A de l’antic vinil i les quatre cançons de la cara B,
inclosa la popular «Abril 74».

Músiques del Món

