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Dossier de professionals 
de les arts escèniques i la 
música

El “Dossier de professionals d’arts 
escèniques i música” està format 
per professionals i companyies 
que treballen en diferents disci-
plines dins les arts escèniques 
(dansa, teatre, circ, etc.) i grups de 
música de diferents estils. Tots ells 
són de la comarca de la Selva.

La finalitat d’aquest dossier és 
donar a conèixer els artistes i les 
companyies, i facilitar una eina 
de contacte als programadors 
culturals, i molt especialment als 
ajuntaments de la comarca.

Amb aquesta iniciativa el Consell 
Comarcal de la Selva preveu donar 
suport a la promoció de l’escena 
cultural com a factor de dinamit-
zació social i econòmica de la 
comarca.
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ESPECTACLE

El Gran final: una tragicomèdia que basa la seva essèn-
cia en el retrobament de dos pallassos, els quals van haver 
de separar-se fa molts anys a conseqüència de l’esclat 
d’una guerra civil. Aquesta guerra els interromp l’última fun-
ció just abans del seu gran acte final. El conflicte els obliga 
a prendre camins separats i no tenir mai més contacte l’un 
amb l’altre. És ara, després de més de 30 anys, infinites 
passes, una lluita diària i constant per la supervivència, i un 
cos envellit, quan es retroben i decideixen acabar el seu 
Gran final. Un homenatge a un dels oficis més bonics i ge-
nerosos del món. L’ofici de ser pallasso. Sentir, per crear un 
diàleg amb l’espectador des de les emocions, on hi sobren 
les paraules. Un imaginari col·lectiu que pallassos de tots 
els temps ens han deixat a la memòria.
-
Fitxa artística
Direcció (Pau Palaus i Fernando Villella), mirada externa 
(Dudu Arnalot), intèrprets (Pau Palaus i Fernando Villella), 
vestuari (Erika Perotti), escenografia (Noel i Helios de 
Sir Wolf’Solutions), compositor i músic (Joan Bramon), 
disseny gràfic i audiovisual (Maria Soler), disseny cartell 
(Edgardo Gonzalez), producció (Bucraá Circus i Festival 
Internacional de Pallassos de Cornellà 2018).

Bucraá Circus
Maria Soler - Trompez Cirkus Management

bucraacircus@gmail.com 
Tel. 600 392 273 1 Bucraá Circus

Clown / aCrobàCies /  CirC 
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Xavier Arcos Argemí
pessicdecirc@gmail.com

www.pessicdecirc.com
Tel. 675 414 607 2 Cia. Pessic de Circ

Clown / aCrobàCies /  CirC 

ESPECTACLES

Sidecar: és un espectacle familiar per a tots els públics i 
per ser representat al carrer.
És un espectacle de circ contemporani sobre una moto 
amb sidecar. És un espectacle divertit de clown, acro-
bàcies, perxa xinesa, malabars i música, sense oblidar el 
component més tècnic i de risc que comporta el circ.

Apicirc: és un petit circ al voltant de cinc cúpules geo-
dèsiques per gaudir en família.
Un món d’objectes, titelles i joguines fabricades artesa-
nalment i amb materials nobles (fusta, suro, tela, bambú  
.Un espai de joc teatral i experimentació sensorial ambi-
entat en les abelles i adreçat als infants de 0 a 3 anys. 

El Petit Circ de Mesieu Moustache: Mesieu Mous-
tache ens vol meravellar amb el seu gran número que 
l’ha fet famós arreu del món. Mentre va superant les 
dificultats que té ens presenta nous personatges i els 
seus números...
-
Fitxa artística
Intèrprets (Xavi Arcos, Marcela Caraballo), direcció (Javier 
Soler) i producció (Companyia Pessic de Circ).
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ESPECTACLES

Fosques: Un espectacle d’exterior, de dansa contem-
porània i en alçada amb intensitat visual. Un projecte 
per portar a escena dones tan desconegudes com 
fascinants amagades per la història. L’espectacle vol 
donar un bri de llum a dones aventureres, ni boges ni 
excèntriques, que han passat desapercebudes.

Ofrena: Gisela Vicenç i Montse Canals s’endinsen en 
l’experiència polièdrica de la maternitat per oferir-nos 
amb la paraula, la dansa i el gest les traces de la identitat 
i la memòria des de la consciència de ser dona avui.
-
Fitxa artística
Fosques: Creació i interpretació (Montse Canals i Emma 
Teixidor, Dolo Yglesies), espai escènic (Art Estudi), 
instal·lació vertical i tècnic d’aeris (Jaume Tans), música 
(Motorheidi), edició de vídeo (Albert Blanch), producció 
(Meritxell Cardellach i Cia. Las Lo Las). Ofrena: Creació i 
Interpretació (Gisela Vicenç, Montse Canals), assistència 
artística (Emma Teixidor), música (David Codina, Xavi 
Molina), assistència tècnica (Jaume Tans), fotografia (Pau 
Pumarola Sirvent i Georgina Buadas Artau).

Montse Canals
laslolas.laslolas@gmail.com

Tel. 661 211 3933 Cia. Las Lo Las
Dansa Contemporània /  Dansa aèria /  poesia 
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ESPECTACLE

Bona nit, benparits!: és un cant divertit i serè al cicle 
de la vida. 
Aquest és el propòsit que ens presenta el protagonis-
ta. Ell canta i toca, i entre cançó i cançó ens explica 
la seva particular manera de passar per aquest món. 
Sense llàgrimes ni estridències Faixedas ens ensenya 
com és: natural, planer, sincer, divertit, carismàtic, 
entranyable, gamberro i seductor, exactament com 
aquest espectacle.
-
Fitxa artística
Idea i interpretació (Fel Faixedas), direcció (Marcel 
Tomàs), guió (Xavier Sanjuan i Fel Faixedas), supervisió 
general (Carles Xuriguera), disseny de llum i so (Cesc 
Pastor i Dani Tort), la banda El Furgón Oscuro (Dani Tort, 
Pep Serra, Joel Serras), artistes convidats virtuals (Gos-
sos, Adrià Puntí, Miqui Puig, Judit Neddermann i Roger 
de Gràcia), lletres de les cançons (Fel Faixedas), música 
de la cançó “Morir” (Adrià Puntí), producció musical (Dani 
Tort i Pep Serra), estudi de gravació (Vigatà Estudis), pro-
ducció audiovisual (Marc Barceló i Sandra Formatger), 
discogràfica (U98Músic), disseny gràfic (Grafia Serveis 
Gràfics) i fotografia (Ernest Forts).

Rafael Faixedas
info@faixedas.cat

www.felfaixedas.cat
Tel. 619 488 3204 Fel Faixedas

teatre / músiCa / humor  
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ESPECTACLE

Un número infinit: És una proposta de circ 
contemporani dins l’espai urbà. Es tracta 
d’instal·lar un trapezi Washington en algun es-
pai públic del poble/ciutat per desenvolupar-hi 
un univers estètic contaminat d’una tècnica 
particular. Aquesta proposta vol demostrar de 
manera original, poètica i humil que aquest 
número de circ és infinit. Parlant amb ell 
mateix el protagonista descobreix que ell és 
el creador del que està passant i per tant té el 
poder d’escollir.
-
Fitxa artística
Andreu Casadellà

Andreu Casadellà
hello@andreucasadella.com
www.andreucasadella.com

Tel. (+34) 676 054 0535 Andreu Casadellà
CirC / trapezi 



ArtsEscèniques * 9 

ESPECTACLE

Bona gent: Durant anys, dècades, segles, 
hem aplaudit actors, actrius, dramatúrgies, 
escenografies, directors... però ens hem obli-
dat d’una peça clau del teatre: el públic. Quim 
Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer 
un homenatge al públic en un espectacle únic 
i impossible de repetir perquè el públic n’és 
el protagonista. Un protagonista, o millor dit: 
molts protagonistes, que escriuran l’argument 
d’aquesta experiència. Un espectacle ple de 
veritat. Un espectacle honest. Un espectacle 
on Quim Masferrer vol ser el teu espectador.
-
Fitxa artística
Idea i text (Quim Masferrer), adjunt guió 
(Ferran Aixalà), interpretació (Quim Masferrer), 
espai sonor, il·luminació i cap tècnic (Dani 
Tort), espai escènic (LdG), assessorament 
vídeo (Sergi Rigol), producció executiva i 
genèrica (David Grau), imatge (David Ruano), 
disseny gràfic (Arkham Studio), regidoria 
(Agustí Rovira), premsa i comunicació (Teatre 
de Guerrilla).

Guerrilla Produccions 
david@guerrilla.cat

www.guerrilla.cat
Tel. 636 225 588 6 Quim Masferrer

teatre / humor
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ESPECTACLES

Soc un pallasso: espectacle de pallassos per a públic familiar, 
a partir de 3 anys, la màgia, els gags, les transformacions...tot al 
servei d’un clàssic del clown.
És una llegenda de l’August, el primer pallasso que va existir sobre 
la Terra. 

El museu al carrer: és un teatre còmic itinerant per a tots els 
públics.
Un il·luminat de l’art i el seu ajudant volen captar i emmarcar les 
millors instantànies de la vida al carrer. 

Els exploradors de l’aigua: Espectacle de circ, màgia i humor 
i adreçat a tots els públics. Parla de l’aigua com a recurs escàs i 
mal repartit del planeta. El cicle natural de l’aigua ha quedat aturat i 
l’equip d’exploradors té la missió d’esbrinar-ne el motiu.
-
Fitxa artística
Creació i interpretació (Claret Papiol, M. Hélène Champagne, Pierre 
Pilatte).
Actors (Claret Papiol i Jordi Fàbregas).
Direcció (Claret Papiol, Txell Roda i Pep Vila).

Cia. Claret Clown
Clown / humor 7 Claret Clown

claret.papiol@gmail.com
Tel. 680 482 491
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ESPECTACLES

El comediant: Un espectacle amb humor, música, teatre d’ob-
jectes, improvisacions, imaginació al poder, histrionisme elegant, 
poesia, crítica, reflexió i un gran sentit de l’humor, segons la millor 
tradició del cabaret.
El fil conductor són petits flaixos de la vida d’un comediant que 
malgrat tot no perd mai la capacitat de somiar. Un comediant que 
en veure estroncades les seves expectatives per l’ofici de comediar 
se’n va a Finlàndia amb l’esperança de fer fortuna, però el fracàs el 
fa tornar a la seva terra d’origen.

Hotot: és un espectacle d’humor total, imprevisible i sorprenent. Un 
cabaret modern on interpreta, canta i balla. Hotot és sobretot teatre 
d’humor.

El pillo: el punt de partida, un cantant en hores baixes que coneix 
l’amor de la seva vida, la Marie Pierre Boulard. Un amor impossible.
-
Fitxa artística
Companyia (Marcel Tomàs & Cascai Teatre), creació (Marcel Tomàs 
i Susana Lloret), direcció i interpretació (Marcel Tomàs), ajudant de 
direcció i interpretació (Toni Escribano), fotografia (Marcel Asso), 
disseny gràfic (Mònica Valentí), so i llum (Gerard Canadell i Albert 
Mosoll).

Cascai Teatre
info@cascai.com
www.cascai.com
Tel. 679 485 8618 Marcel Tomàs i Cia. Cascai 

Clown / teatre / humor
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Cristina Catalán 
lacaravanadelesarts@gmail.com

Tel. 686 369 6749 La Caravana de les Arts
teatre / humor

ESPECTACLES

La guarda cuidadosa, un entremés de Miguel de 
Cervantes: dos homes, un soldat i un sagristà, volen casar-se 
amb la mateixa dona mentre el soldat està sempre vigilant 
perquè ningú li tregui la seva estimada enamorada.
Durant l’obra apareixen diversos personatges, un carrer 
concorregut. Podrà el soldat casar-se amb Cristina?

Mag-bullying: és la història de 3 adolescents que es van 
conèixer de ben petits a l’escola, a primària va començar el 
seu assetjament escolar, es van unir i junts van lluitar fins a 
l’institut per superar amb la imaginació el bullying.
Si vols conèixer com van superar l’assetjament escolar, 
aquesta és la teva obra de teatre, una obra dirigida a tots els 
alumnes de primer i segon cicle d’ESO i també batxillerat.
-
Fitxa artística
Direcció i dramatúrgia (Paco Moreno), ajudant de direcció 
(Cristina Catalán), intèrpret (Tània Vidal), vestuari, escenografia, 
il·luminació (La Caravana de les Arts), espai sonor (Eduard Lan-
zas), producció executiva (Cristina Catalán), fotografia (Vanesa 
Romero) i il·lustració (Elena Prats).
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ESPECTACLE

Fané solamente: Clown contem-
porani i teatre gestual de carrer.
Un pallasso tendre i tranquil 
que l’únic que vol és jugar, jugar 
plegats, fent cada espectacle únic 
i diferent. Quins objectes porta 
a la maleta? La improvisació del 
personatge ens farà viure moments 
màgics que no sabem on ens por-
taran! Petits i grans compartirem, 
riurem i sentirem. Les emocions 
seran el nostre llenguatge i l’impuls 
per aquest viatge! Fané Solamente 
no es pot explicar, s’ha de sentir.
-
Fitxa artística
Creació, direcció i autor (Pau 
Palaus).     

Maria Soler
www.ciapaupalaus.com

trompezcirkus@gmail.com
Tel. 600 392 27310 Contaminando Sonrisas

Clown / CirC / teatre De Carrer
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ESPECTACLE

Brossa: Un home es veu obligat a viure al 
carrer. La seva nova casa és un contenidor i 
sobreviu aprofitant la brossa que generen els 
altres. Tot això per intentar portar la situació 
el millor possible i amb bon humor.
-
Fitxa artística
Interpretació, creació i autoria (Raúl Martí-
nez), direcció (Anna Casals), llums i so (Pere 
Sanfeliu) i vídeo i fotografia (Ignasi Oliveras).  

Raúl Martínez
h6clown@hotmail.com / h6produccions@hotmail.es

https://h6clown.wixsite.com/h6clown
Tel. 648 584 22111 H6 Clown

Clown / teatre
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ESPECTACLES

Poesia en context: Paraules d’ahir per avui és un especta-
cle literari, musical, visual i plàstic. Una història que combina 
poesia, text, música i pintura. Retalls de música i poesia és 
un recital poètic literari amb dos músics i una cantant rap-
soda que també adaptem a demanda per fer la poesia ben 
mengívola!

Conta contes: per a infants i adults. Contes d’hivern, 
d’assetjament escolar, de l’hort i la natura, de llegendes de 
Catalunya, d’emocions i sentiments, contes per fer de pares i 
de mares, animació lectora, biblionadons... Què necessites?

Solituds: Què poden tenir en comú un ancià solitari, una 
vaca, una parella de vampirs i la princesa Leia? Quatre històri-
es i dos actors per riure’t de la condició humana i plantejar-te 
les grans preguntes existencials de la vida i la mort (Adults, 
ESO i batxillerats).
-
Fitxa artística
M. Helena Tolosa (actriu - cantant), Josep M. Canaleta (actor),  Jo-
sep M. Vallès (guitarra) , Roger Vallès (percussió), Pep Prat (teclats 
i direcció musical), Josep M.Torrebella (pintures), Xavier Vallès (text 
i guió), Martí Peraferrer i Nona Asensio (direcció artística).

M. Helena Tolosa Costa 
mhelenatolosa@gmail.com

www.mhelenalespersonalitats.com
Tel. 671 631 41512 M. HelenaLesPersonalitats

poesia /  Contes / teatre
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ESPECTACLE

Pim, pam, pum: Un espectacle teatral que tracta del 
món de la guerra des d’una vessant còmica i irònica; 
on diferents soldats, militars i altres personatges viuran 
diferents aventures en batalles plenes d’amor, somriures, 
sarcasme, disciplina i sobretot molt d’humor.
-
Fitxa artística
Text original (Tomás Afán Muñoz), adaptació del text 
(Toma! Teatre), direcció (Ovidi Llorente), intèrprets (Marta 
Fàbregas, David Miralpeix, Lorena Montori, Judit Munta-
das, Domingo Sánchez, Cristina Rebled, Jordi Roca). 

Toma! Teatre 
tomateatre@gmail.com

www.tomateatre.com
Tel. 620 426 24813 Toma! Teatre

teatre
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ESPECTACLES

Arrel Rebel: Un espectacle que beu de l’arrel i es 
projecta cap al futur. Un viatge per l’entranya dels Països 
Catalans, per descobrir una tradició pròpia, explorar 
l’arrel i projectar-la. Rituals que, de tan vells, són nous. I 
extremadament moderns. 

Tornar a casa (espais especials): Un recital de danses 
que beuen de diferents rituals. Elements que han marcat 
la nostra tradició i han sobreviscut les modes. Un es-
pectacle renovador i pertorbador, en alguna de les seves 
creacions. Una combinació de música i dansa amb un 
peu a la tradició i un altre a la nova creació, on Cobla 
dels Sons és fil conductor.
-
Fitxa artística
Direcció (David Martínez), balladors (Aina Ripoll, Albert 
Llorens, Berta Bancells, Cristina Bitlloch, Esteve Rams, 
Jordi Mateu, Júlia Roquet, Júlia Soler, Laia Mateu, Marta 
Mateu, Mariona Sabadell, Lucila Alonso, Marc Coll, Núria 
Pons, Ona Lupiáñez, Oriol Roger, Paula Carrión, Ricard 
Coll, Sergi Vives, Xavi Robert, Quim Rutllant), producció 
(Quim Rutllant/ Esbart Joaquim Ruyra) i vestuari i arxiu 
musical (Esbart Joaquim Ruyra).

Esbart Joaquim Ruyra
quim@esbartjoaquimruyra.cat
www.esbartjoaquimruyra.cat

Tel. 669 868 01114 Esbart Joaquim Ruyra
teatre / músiCa / Dansa
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ESPECTACLE

Lady, Frank & Stein: és un 
espectacle per damunt de tot físic 
i gestual. Una història, a partir del 
mite de Frankenstein, actualitzada 
amb molt d’humor, i també, molt 
d’amor. Un espectacle de creació 
contemporània per a tots els pú-
blics. Una simbiosi escènica potent 
entre el teatre físic, els porters 
acrobàtics i el clown. 
-
Fitxa artística
Idea i creació: Cia. Moviments, 
intèrprets (Rosa Forteza, Alejan-
dro Navarro, Núria Valerio, Xavi 
Estrada), assessor de circ (Pau 
Portabella), música (Cesc Munta-
né), escenografia (Felip Forteza), 
fotografia (Manel Sala), vídeo pro-
mocional (Julian Waisbord), tècnic 
(Manu Martínez) i  producció (Rosa 
Forteza).

Rosa Forteza 
cia.mov.i.ments@gmail.com 

 www.ciamoviments.com
Tel. 620 888 490 / 676 047 14615 Cia. Moviments

Dansa / CirC / teatre  
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Activitats Familiars
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ESPECTACLES

El concert més petit: Proposta innovadora creada 
perquè infants i famílies gaudeixin d’una vivència musical 
compartida. El concert més petit és un viatge musical i 
sensorial que promou l’escolta, la participació, l’experi-
mentació activa i la descoberta a partir d’audicions, di-
nàmiques musicals, activitats i diferents elements visuals.

Els sons de l’Univers: Conte que promou l’acostament 
de l’infant a la música a partir de l’experiència sensorial 
activa.  Adreçat a infants de 3 a 12 anys.

La casa de la mosca fosca: Versió musical d’un conte 
popular rus (adaptat per Eva Mejuto i Sergio Mora). Amb 
un grapat de divertits personatges representats per 
titelles i un munt de cançons originals. Cada personatge 
té una cançó amb un estil musical diferent que va del 
blues al rock, la salsa o l’havanera. Adreçat a infants de 
3 a 10 anys
-
Fitxa artística
Compositor i pianista (Xevi Compte), cantant i conta-
contes (Enri Pérez) amb la col·laboració de piano, saxo i 
percussió (Eloi Compte).

Alquímia Musical  
info@alquimiamusical.ca

www.alquimiamusical.cat
Tel. 670 214 224 / 667 515 085              16 Alquímia Musical

Contes / públiC familiar 
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ESPECTACLE

Les danses estrambòtiques: als 
Trambòtics els agrada fer les coses 
estrambòtiques! Un espectacle 
amb un munt de sorpreses, però 
totes elles estrambòtiques! Balla-
rem en parelles, fent trens, rotlla-
nes, amb globus o a peu coix... 
La qüestió és no estar quiets ni un 
moment! 
Amb en Xevi a la bateria, en Carles 
a la guitarra des de dalt l’escenari 
i en Juanola a baix, ballant, farem 
un espectacle molt dinàmic, on tot 
s’hi val, menys estar-nos quiets!
-
Fitxa artística
Carles Cors (veu i guitarra), David 
Planas (actor) i Xevi Quiño (bateria). 

Carles Cors
info@elstrambotics.com
www.elstrambotics.com

Tel. 669 412 34817 Els Trambòtics
músiCa / animaCió infantil 



22 * ActivitatsFamiliars

ESPECTACLES

La gran aventura de la Miramira: espectacle teatral que combina la música, 
el teatre i els titelles de gran format. Adreçat a infants de 2 a 7 anys.
La Miramira és una nena molt especial perquè no té un ull, ni dos, ni tres, sinó 
que en té moltíssims, i de molts colors diferents...

La tortuga poruga i la seva amiga eruga: es tracta d’un espectacle familiar, 
per als infants, basat en el teatre musical i els titelles. Adreçat a infants de 3 a 
7 anys. 
La tortuga d’aquesta història és terriblement poruga; tant, que ja de molt petita 
decideix amagar el cap a sota de la closca i no tornar-lo a treure mai més. 
Però un bon dia la tortuga poruga es fa amiga d’una petita eruga verda que 
l’ajuda a viure pel bosc i li explica com és de bonic el món que l’envolta.

Guiriballa amb la família Guirigall: és un espectacle d’animació infantil 
d’una durada de 60 minuts aproximadament basat en cançons, danses i jocs 
per a la mainada de totes les edats. Especialment indicat per a festes majors i 
a l’aire lliure.
-
Fitxa artística
Actrius (Ana Martí, Imma Serrat), música (Domènec Boïgues).

Imma Serrat
ratpaipai8@yahoo.es

www.familiaguirigall.com
Tel. 669 988 08218 La família Guirigall

músiCa / animaCió infantil
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ESPECTACLES

Els Atrapasomnis és una companyia d’espectacles infantils formada per amics 
i músics de la Cellera de Ter amb més de 15 anys d’experiència en el món de 
la música, el món educatiu i del lleure.   

La Festa dels Atrapasomnis: Banda de 6 músics/animadors. Els Atrapa-
somnis es transformen en una gran banda. És un espectacle molt intens, 
emocionant i divertit. 

L’hora dels somnis: Llars d’infants. Banda de 2 músics/animadors. En Pau i 
en Jordi han reunit dins d’un conte tota la seva aventura i és a partir d’aquest 
àlbum il·lustrat que es va parlant de la vida de tots els personatges que hi 
apareixen. 

Amunt, amunt, quina festa!: Banda de 3 o 4 músics/animadors. Totes les 
aventures i cançons amb una banda de diferents formats i disposats a fer una 
gran festa. Amb els personatges que acompanyen a tots els espectacles, 
cantarem i ballarem els nostres èxits i d’altres cançons populars conegudes.
-
Fitxa artística
Jordi Masferrer (veu, animació i guitarra), Pau Boïgues (veu i guitarra),  Marc 
Sànchez (bateria), Domènec Boïgues (guitarra i xarango), Malva Vila (veu, 
animació i teclats), David Benítez (baix) i Lu Garriga (imatge).

Els Atrapasomnis
info@elsatrapasomnis.cat
www.elsatrapasomnis.cat

Tel. 620 689 664 19 Els Atrapasomnis
músiCa / animaCió infantil



24 * ActivitatsFamiliars

ESPECTACLE

Els Xancleta són un grup d’animació infantil que, 
a través de les cançons, ballen i juguen amb 
la mainada. Els dos components de l’especta-
cle són en Xan, que toca la guitarra i canta les 
cançons, i la Cleta, que canta, fa l’animació i 
balla amb tothom qui ens vulgui acompanyar. Es-
perem trobar-vos ben aviat en algun dels nostres 
concerts! 
-
Fitxa artística
Joan Ventura i Dolors Carrion.

Joan Ventura i Dolors Carrion
elsxancleta@gmail.com

www.elsxancleta.com
Tel. 619 988 67120 Els Xancleta

músiCa / animaCió infantil
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ESPECTACLES

Les 4 estacions: Tallers de música en família per 
a famílies amb nadons de 0 a 3 anys. Canvia el 
taller per cada estació de l’any.

Música a les escoles: Binaka Musika ofereix 
tallers puntuals o de llarga durada per a escoles 
bressol i escoles d’infantil i primària. Els tallers 
tenen com a objectiu descobrir els instruments i 
descobrir el plaer de tocar tots junts!

Orquestra participativa: Al teu poble, barri, 
entitat o escola hi ha molta gent que toca ins-
truments però no es coneixen entre ells? Binaka 
Musika t’ajuda a crear una orquestra amb tots 
ells, on puguin tocar des dels avis fins al net més 
petit!
-
Fitxa artística
Sònia Amaya, Laura Codina i Adur Ugalde

Binaka Musika
binaka.musika@gmail.com 

www.binakamusika.wordpress.com
Tel. 685 993 74721 Binaka Musika

tallers / músiCa  
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ESPECTACLES

Ilusiona2: Un espectacle ple d’aparici-
ons, desaparicions i particions de perso-
nes i objectes quotidians. Un espectacle 
poc tradicional amb dues magues. Dues 
magues amb diferents estils, però amb 
un únic objectiu en comú: il·lusionar el 
públic. 

Imagina2: Màgia d’escenari / saló, 
visual i de participació. Cansat de veure 
el típic mag i la seva partenaire? Amb un 
estil diferent a la resta, Niñas del Mago 
trenquen el tòpic per fer-nos sentir la 
il·lusió de sempre.
-
Fitxa artística
Direcció (Carmen Cabeza), ajudants de 
direcció (Brando i Silvana), il.lusionistes 
(Niñas del Mago) , disseny il·luminació 
(Lluís Serra), tècnic de llum i so (Marc 
Jean-Mairet), assessorament màgic 
(La Capsa màgica), veu en off (Alba 
Valldaura)

Niñas del Mago
ndelmago@hotmail.com 

www.ndelmago.com
Tel. 655 976 39122 Niñas del mago

màgia
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ESPECTACLES

La Festé (Concert de comiat): L’octubre de 2018, 
després de 10 anys de carrera, Le Croupier va celebrar el 
seu concert de comiat a l’Auditori de Girona. Plegaven. El 
concert va ser un desastre descomunal. El pitjor bolo de les 
seves vides i l’amistat dels seus components s’aguantava 
per un fil. Després d’aquell desastre, Le Croupier es planteja 
reinventar aquell episodi i acabar les coses bé, com amics. 
El temps és capriciós. I l’èxit encara més. És això el que 
els porta fins al vostre teatre. Si triomfen a la vostra ciutat, 
potser continuaran la gira de concerts de comiat que tenien 
emparaulada... Si fracassen, tindreu el privilegi de ser el dar-
rer públic que riu amb Le Croupier i el seu esbojarrat concert 
teatralitzat farcit de comèdia, rock’n’roll, cabaret i cuplets   
-
Fitxa artística
Le Croupier (Carles Cors, Faló Garcia, Xevi Quiño, David 
Benítez, Toni Huertas, Josep Picot i Raül Sánchez), artistes 
convidats (Mont Plans, Merche Mara, Cinta Moreno, David 
Soler, Marc Parrot, Les Anxovetes, Anna Roig i molts més), 
dramatúrgia i direcció (Martí Torras) espai escènic, vestuari 
i grafisme (David Faüchs i Fanny Espinet), coreografia (Fàti-
ma Campos), realització audiovisual (Albert Blanch), disseny 
sonor (Albert Cortada) i backliner (Gerard “Belem”).

Laura Perramón
management@lecroupier.cat

www.lecroupier.cat
Tel. 677 756 38423 Le Croupier

sarsuela / teatre / arts esCèniques
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ESPECTACLE

L’Orchestra Fireluche: és un peculiar i inquiet grup de 
música instrumental de la Cellera de Ter (Girona) que des 
del 2002 treballa amb instruments de joguina, reciclats, 
curiosos, inversemblants, clàssics i propis de cultures 
d’arreu del món.
Colibrí en flames és la sisena referència discogràfica i 
s’edita quatre anys després de l’èxit de Tants caps tants 
joguets, el disc on els pianets, flautes, violins, guitar-
retes, bateries de pots i llaunes, baixos xinesos i altres 
andròmines sonores es combinaven amb la veu d’alguns 
dels cantants i intèrprets més interessants del panorama 
musical català.
A Colibrí en flames l’Orchestra Fireluche aposta de nou 
per les sonoritats instrumentals, passades, aquesta 
vegada, pel sedàs del productor anglès Morgan Caney, 
que ha donat a l’àlbum un caràcter molt més ingràvid 
i, fins a cert punt, arriscat del que el grup ens tenia 
acostumats.
-
Fitxa artística
Domènec Boïgues, Marina Boïgues, Elena Gascon, 
Susanna Gascon, Àurea Moll, David Sarsanedas, Quim 
Sitjes, Laura Codina, Núria Valentí i Montserrat Viñas.

Orchestra Fireluche
contacte@orchestrafireluche.cat

www.orchestrafireluche.cat
Tel. 687 740 32624 Orchestra Fireluche

instruments De joguina / orquestra / públiC aDult 
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ESPECTACLES

Mapi’s Friends Band: és un 
eufòric grup de versions format per 
diferents músics de la Cellera de 
Ter que es dedica a repassar els 
clàssics del rock’n’roll i el pop amb 
grans dosis d’entrega i energia. 
-
Fitxa artística
Jordi Masferrer (veu), Pau Boïgues 
(baix) i Domènec Boïgues (guitarres 
elèctriques), David Benítez, Marc 
Sánchez (bateria).

Jordi Masferrer (Mapi)
mapisfriendsband@gmail.com

Tel. 620 689 66425 Mapi’s Friends Band
Versions
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ESPECTACLES

L’Orquestra Jove de la Sel-
va, música per a tots: l’OJS 
la formen 5 seccions diferents, 
formades per nens i joves de la 
comarca de la Selva. Música de 
tots els estils.
-
Fitxa artística
Directors: Antoni Miralpeix, Ramon 
Pastor, Neus Cuberta, Càndid 
Rodríguez i Joan Furió.
Membres: actualment compta 
amb 106 joves músics, repartits en 
cinc orquestres: la de corda, la big 
band, la de guitarres i la d’inici vent 
i corda. 

Fundació Orquestra 
Jove de la Selva

orquestraselva@gmail.com
www.selva.cat/orquestra

Tel. 609 389 68026 Orquestra Jove de la Selva
orquestra
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ESPECTACLE

Les Violines: es crea l’any 1996 amb la idea 
d’oferir una nova sonoritat en l’àmbit de la música 
tradicional. 
El seu objectiu és fer reviure l’alegria de les festes 
majors dels pobles pirinencs, en què un sol 
violinista aconseguia animar a ballar tot el poble. 
Inicialment Les Violines és un quartet de violins 
que més endavant incorpora acordió diatònic, 
contrabaix i bateria, fins a arribar a la formació 
actual de quintet (tres violins, acordió diatònic i 
contrabaix). A més d’un repertori basat en temes 
dels antics violinistes dels Pirineus i d’altres músics 
de la tradició musical catalana, el grup s’obre a la 
música d’altres països i a composicions pròpies, 
amb un estil que presenta com a “celtacatalà”. Les 
Violines ofereix un concert original i ballable, amb 
una gran capacitat de transmetre un ambient festiu 
i alegre.
-
Fitxa artística
Simone Lambregts (violí), Coloma Bertran (violí), 
Núria Balcells (violí), Clara Ribatallada (acordió 
diatònic) i Maribel Rivero (contrabaix).

Simone Lambregts 
simoneviolina@gmail.com 

www.lesviolines2015.wixsite.com/lesviolines
Tel. 630 274 864 27 Les Violines

músiques Del món / folk / Celta



Música * 33 

ESPECTACLE

Lídia Noguerol: DJ /Selector set de música soul, 
surf, R&B, garatge i rare grooves (60s-70s) amb 
vinil.
Dra. Goldfoot, Pubilla Hilton o Princess Alcatel 
són alguns dels àlies que utilitza la Lídia Noguerol 
quan es posa als plats. Sospitosa habitual dels 
clubs més negres de Barcelona, el Powder 
Room va ser la seva escola. Ha punxat sobretot 
per terres gironines. Quan no punxa, la Lídia 
Noguerol estampa la seva firma al portal musical 
Blisstopic i al blog Ampli dels musictecaris catalans 
(bibliotecaris especialitzats en música).
-
Fitxa artística
Lídia Noguerol (Dj).

Lídia Noguerol
lnoguerol77@yahoo.com

Tel. 626 09 81 6828 Lídia Noguerol (DJ)
Deejay
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ESPECTACLE

La Xaranga Damm-Er: és una forma-
ció que neix el 2004. Està formada per 
3 trompetes, 2 saxos tenors, 3 saxos 
alts, 2 trombons, 2 caixes i 1 bombo, i 
les edats van des de 18 fins a 30 anys.
La seva especialitat són els correbars, 
però actuen en tot tipus d’esdeve-
niments que requereixen animació 
musical (carnavals, festes majors, 
casaments, cavalcades de reis, etc.).
El 2018 han posat en marxa un nou 
projecte molt pensat per a festes 
majors Dammershow, un espectacle 
estàtic dalt de l’escenari.
-
Fitxa artística
Lena Riubrugent i Núria Saderra (saxos 
alts), Pol Riubrugent, Ariadna Gispert 
i Adrià Vila (trompetes), Guim Vila i 
Carles Paredes (saxos tenors), Pau 
Feixes (trombó), Jordi Serrano i Aleix 
Hortelano (caixes) i Oriol Rabionet 
(bombo).

Miquel Riubrugent 
mriubrugent21@gmail.com

miquel@xarangadamm-er.com
Tel. 629 175 853 29 Xaranga Damm-er

Xaranga / arts i  músiCa Del Carrer
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La República Rumbera: es caracterit-
za per mantenir l’essència de la rumba 
en el seu estat més pur. 
El repertori musical es basa en versi-
ons de rumba catalana, però també 
inclou temes propis. Actualment estan 
acabant d’editar el seu segon disc, 
Som la república. Amb un directe fresc 
i divertit, aquest grup pretén fer-se un 
lloc en el panorama latent de la rumba 
catalana.
-
Fitxa artística
Pep García (piano), Pepe Mesa (saxo), 
Amat Romaní (percussió llatina), 
Jaume Martín (guitarra), Jordi Revelles 
(guitarra solista, veu i cors), Conchi 
Giménez (palmas i cors), Carmen 
Parra (palmas i cors), Jean Christophe 
Bovy (trombó), Lluís Codina (trompeta), 
David Revelles (caixó), Raul Hernández 
“Ralet” (veu i guitarra), Natàlia Lapuerta 
(baix i cors).

Jaume Martín 
jaume1977@yahoo.com 

Tel. 666 803 64530 La República Rumbera
rumba 
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ESPECTACLE

Wasa Corporation: és un grup de versions 
i animació musical inspirat en la temàtica de 
l’espai. Ofereix un potent directe basat en la 
seva fórmula non-stop on s’hi poden escoltar 
versions de tots els temps.
-
Fitxa artística
Steffalo Prodigioso (veu i animació), Chucho 
Morambo (veu, guitarra i animació), Nita Bom-
ba Star (baix elèctric, veus i animació), Pepe 
Contreras (bateria, veus i animació) i Joe Mc 
Shoes (teclat, veus i animació).

Original Management SL
info@wasa.cat

info@ooriginalmtm.com
Tel. 680 675 65931 Wasa Corporation

Versions
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ESPECTACLE

Campikipugui: és un grup de mestissatge 
de’ska, rock i reggae amb 6 anys de rodatge 
que ha tocat conjuntament amb grups com 
Els Catarres, Oques Grasses, La Gossa Sor-
da, Zoo i Strombers, entre d’altres.
Corria l’any 2010 quan un grup d’adolescents 
enamorats de la música van decidir iniciar un 
projecte ambiciós com aquest, i el repertori del 
grup estava format de versions de rock català.
Un temps més tard, i amb la incorporació de 
nous membres, van anar canviant el seu estil 
cap a l’ska i el reggae, sense deixar de banda, 
tanmateix, el rock.
Després de 5 anys de dedicar-se al repertori 
de versions decideixen gravar el seu primer 
senzill: “Això nostre”, i el seu primer àlbum, 
Una altra nit.
-
Fitxa artística
Nil Bonadona (veu), Aleix Serrallonga (guitarra), 
Guillem Coll (guitarra), Aleix Brugués (baix), 
Aleix Hortelano (bateria), Adrià Vila (trompeta) i 
Guim Vila (saxo).  

Nil Bonadona
info@campikipugui.com

Tel. 772 123 58932 Campikipugui
mestissatge ska / roCk / reggae
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Biflats: Després de l’èxit de Catalan Fanfare! (Picap 2017), 
que gràcies a formar part de les llistes World Music Charts 
es va fer sentir en ràdios de mig món, amb Hummusman 
Biflats consoliden la marca internacional Made in Catalonia 
amb el seu so inconfusible fet amb cobla. 

Cançons com El Piratiña, que amb la col·laboració de l’Adrià 
Salas (La Pegatina) fa ostentació d’un posat agitanat i mafi-
ós, o Paradís, ‘Paradise’, una rumba catalana que explica la 
historia d’un Jonquereny ‘exemplar’, i que compta amb les 
col·laboracions dels garriguencs il·lustres del mestissatge 
català, com són Joan Garriga (La Troba Kung-fú, Dusmin-
guet) o Xavi Ciurans (Gertrudis) conformen en part el nou i 
flamant disc dels Biflats. 
-
Fitxa artística
Autors (Xavi Pendón  i Edgar Massegú).
Intèrprets: Marcel Dalmau (veu), Joan Gómez (flabiol), Jordi 
Casas Turón (tible), Ferran Miàs (tenora), Xavi Pendón (veu, 
clarinet i tenora), Raül Gallego (trompeta), Jordi Sacristán 
(trompeta), Darío García (trombó), Edu Prats (fiscorn), Òscar 
Bas (bombardí), Moisès Hidalgo (tuba), Pep Sànchez (con-
trabaix), Edgar Massegú (veu i percussió) i Pep Solà (bateria).

Biflats
biflats@outlook.com

www.biflats.cat
Tel. 628 048 911 33 Biflats

Cobla / Xaranga 

Fotografia:  Josep Tomàs
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Illinoise: ofereix un directe de 
45 minuts sense floritures ni res 
especial, però amb actitud i passió 
pel que fan.
Música feta amb el cor sense cap 
mena de pretensió. Influenciats pel 
rock i hardcore dels noranta i se-
guint la filosofia del Diy. Els agradar 
tocar a llocs petits. No els cal cap 
mena d’infraestructura, tan sols un 
parell d’altaveus i una bombeta per 
fer una mica de llum. 
Els apassiona tocar per a col-
lectius i associacions que lluiten 
dia a dia per fer que la cultura i la 
música no sigui arreu el mateix.
-
Fitxa artística
Intèrprets: Nina, Àlex, Xavier Prat, 
Alfred.

Alfred Alegre
illinoiseinfo@gmail.com

Tel. 616 752 78034 Illinoise
roCk / harDCore
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Tutú-Keké: presenta un repertori 
de versions pensat per a festes.
Nascuda a Vidreres el 2010, la 
banda està formada per quatre 
músics amb molta experiència en 
les orquestres. Es caracteritza per 
l’actitud propera, la complicitat 
dels seus components i la conne-
xió amb el públic.
És una banda ideal per a festes 
majors o concerts de petit format.
-
Fitxa artística
Jordi Contreras, Toni Guerrero, 
Dani Ortiz, Miguel Ángel Valverde.

Jordi Gelabert (Management)
tutukeker@gmail.com
www.ideartistica.com 

Tel. 609 37 73 64 
 35 Tutú-Keké

Versions 
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La cobla l’Arbucienca: és una formació 
jove, creada el 2014, amb músics de la 
comarca de la Selva.
Des de llavors, ha estat la responsable 
d’interpretar les sardanes, els vals i els xotis 
que sonen cada nit durant les Enramades 
d’Arbúcies (festa tradicional d’interès nacio-
nal), ha actuat a molts municipis selvatans i 
també a poblacions de l’Empordà, Osona i 
el Ripollès, entre d’altres. El seu repertori va 
des de sardanes clàssiques fins a composi-
cions actuals, reservant un lloc per als com-
positors locals com Lluís Torres, Francesc 
Riumalló o Isaac Tresens.
-
Fitxa artística
Ramon Redorta (flabiol), Miguel Àngel Ortín 
(tible), Anna Manyer (tible), Pep Montsant 
(tenora), Isaac Tresens (tenora i direcció), 
Roger Monreal (trompeta), Joan López 
(trompeta), Laura Mercè Camacho (trombó), 
Miquel Cardona (fiscorn), Iago Garcia (fis-
corn) i Clara Ribatallada (contrabaix).

Associació Cultural Arbucienca
arbucienca@outlook.com

Tel. 649 113 520 / 649 993 57436 Cobla l’Arbucienca
Cobla / orquestra  



42 * Música

ESPECTACLE

Concert de cant coral: és un 
concert a cappella amb un reperto-
ri que abraça des del segle XII fins 
a l’actualitat. 
Es pot plantejar com un recorregut 
cronològic per la història de la mú-
sica o d’altres maneres a pactar, ja 
que l’ampli repertori del cor permet 
diferents possibilitats.
Format actualment per 22 veus, 
compta amb un repertori de més 
de 225 cançons de 116 autors 
diferents (als quals podem afegir 
51 arranjadors), que van des del 
segle XII fins a obres contempo-
rànies, incloent-hi dues obres es-
crites expressament per a ells. En 
aquests 20 anys ha fet més de 230 
actuacions a 46 ciutats diferents. 

Cor de cambra Sota Palau
sotapalau@blanes.cat

www.sotapalaublanes.wixsite.com/sotapalau
Tel. 972 336 546

37 Cor de Cambra Sota Palau
Cant Coral
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Bluelounge: és un quartet integrat 
per músics de jazz que interpreten 
cançons de jazz, cançons populars 
catalanes, música brasilera, chan-
son française i música popular, 
condimentades amb elements 
jazzístics que els proporcionen un 
toc d’elegància. Un quartet que 
ofereix un repertori amè, delicat i 
amb cert grau de sofisticació, que 
al mateix temps arriba, a través de 
la veu, a tot tipus d’oients.
-
Fitxa artística
Rocio Pinto (veu), Ferran Morer 
(guitarra), Toni Pujol (contrabaix) i 
Juanma Morer (bateria).

Juanma Morer
blueloungequartet@gmail.com

www.blueloungequartet.com
Tel. 656 587 476 / 972 337 97038 Bluelounge Quartet

jazz /  músiCa popular
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Gunsmoke: és una banda de rock 
acústic i elèctric de Tossa de Mar 
que des de fa 10 anys ofereix con-
certs de versions rock dels anys 
60, 70, 80 i 90. Amb influències 
molt àmplies, des dels Beatles 
fins a Def Leppard o Queen. Rock 
internacional en anglès.
Actuacions en format trio o actua-
cions en format quartet elèctric.
-
Fitxa artística
Niki Almendros (veu i guitarra), Al-
bert Llavià (cors i guitarra solista) i 
Antonio Molina (cors i baix elèctric).

Niki Almendros
nikialgo@hotmail.com

Tel. 660 020 65239 Gunsmoke
roCk aCústiC i  elèCtriC
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Deskarats: música ska per divertir se i 
divertir la gent amb un estil propi i amb 
unes lletres compromeses amb els seus 
ideals. 
La banda neix a Amer a finals de novem-
bre de 1997, però no és fins al febrer 
del 1999 quan realitzen el seu primer 
concert. Al llarg dels quinze anys de vida, 
han tocat arreu dels Països Catalans, així 
com la resta de l’estat, acompanyant en 
tres ocasions els americans The Toasters 
durant les seves gires estatals. El 2016 
van tornar amb petits canvis a la formació 
i amb un nou EP, disc que van presentar 
altre cop per tot el país.
-
Fitxa artística
Fancesc Romero (vocalista), Pere Jordà 
(bateria), Albert Ferrés (baix), Gerard 
Cornellà (guitarra), Josep Ferriol (guitarra), 
Jaume Castañé (saxo tenor), Carles Pare-
des (saxo alt), Pol Riubrugent (trompeta), 
Joan Parés (trompeta).

Deskarats
Tico

deskarats99@yahoo.es
Tel. 676 780 90340 Deskarats

ska
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ESPECTACLE

Passeig D’aniversari: és un es-
pectacle musicopoètic a través de 
la vida i obra de Joan Vinyoli. 
Versons posa en escena la segona 
producció a partir de l’estima dels 
seus membres pel teatre, la poesia 
i la música. La unió de les tres fa 
que tot plegat sigui un espectacle 
que convida amb facilitat el públic 
en general a viatjar per les pro-
funditats de la poesia. Un objectiu 
gens fàcil d’aconseguir.
-
Fitxa artística
Albert Manyé (rapsoda), Jesús 
Torrent (guitarra) i Clara Ribatallada 
(acordió).

Clara Ribatallada
clararibatallada@gmail.com 

www.youtube.com/user/ciaversons
Tel. 649 113 52041 Versons

teatre / poesia /  músiCa popular i  traDiCional
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ESPECTACLE

Dixiecat Street Band: porta l’es-
perit dels carrers de Nova Orleans 
de l’època anterior als anys trenta 
a l’època actual. De la barreja 
de la música europea i la música 
africana va néixer aquest estil, que 
tenia cabuda en bodes, funerals, 
esglésies, desfilades... 
Com en les formacions d’aquella 
època, Dixiecat Street Band està 
formada per tres instruments so-
listes: trompeta, trombó, clarinet, 
i una base rítmica composta per 
banjo, tuba i percussió.
Actualment s’ofereixen dos especta-
cles: el “marxing band” i el concert.
-
Fitxa artística
Tomy Muñoz (clarinet), Oriol 
Martínez (trompeta) Pablo Martín 
(trombó) Albert Martínez (tuba) Llu-
ís Rodríguez (banjo) i Joan Vergés 
(percussió).

Enric Brufau 
enric@dixiecat.cat
www.dixiecat.cat
Tel. 639 921 11542 Dixiecat

marXing banD / músiques De Carrer / DiXie 
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ESPECTACLE

Trobadoresca: és poesia cantada 
des de Ramon Llull fins als nostres 
dies.
Amb un estil proper i peculiar 
s’escolten els nostres grans poetes 
a ritme de cançó popular: Sagarra a 
ritme de sardana, el rector de Vallfo-
gona a ritme de rumba o pasdoble... 
Intercalats amb temes populars i tra-
dicionals, arranjats per Quim Xena. 
Un recital alhora ric, variat, amè i 
cultural, del qual en frueixen tant els 
assistents a un acte cultural com els 
comensals d’un àpat popular, que 
es troben amb un repertori nou i 
amb una interpretació plena d’orgull 
i trempera, com caracteritza sempre 
la presència de Quim Xena i Rosa 
d’Osor als escenaris.
-
Fitxa artística
Autor i direcció: Quim Xena
Intèrprets: Quim Xena i Rosa d’Osor

Quim Xena
rosadosor@gmail.com

Tel. 650 110 03043 Quim Xena i Rosa d’Osor
reCital musiCal /  Cantautor / músiCa popular i  traDiCional
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ESPECTACLE

Grocs i Parabòlics: és un reperto-
ri integrat per les composicions de 
J. Soto, que abasta diversos estils 
inspirats en els ritmes llatinoameri-
cans del jazz i la música mediter-
rània. 
Un concert de música que perse-
gueix la transmissió d’emocions 
amb senzillesa, propera, vital, 
càlida i creativa, que converteix 
els directes d’aquest grup en una 
plàcida experiència.
-
Fitxa artística
Direcció i producció (Josep Soto) 
Intèrprets; Josep Soto (guitarra), 
Enric Carreras (piano i teclats), 
Xavier Figuerola (saxo i clarinet), 
Roger Blàvia (bateria i percussió) i 
Toni Pujol (baix).

Josep Soto
siscordes@hotmail.com

Tel. 626 197 51944 Josep Soto Quintet
orquestra / músiCa ClàssiCa / músiCa De ball
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ESPECTACLES

Divertiments: és una peculiar proposta pianística.
Un espectacle on sovint s’entrellacen, es fonen i 
s’emparellen temes de música clàssica amb ban-
des sonores, música pop o cançons de cantautors 
actuals. Sorprenents simbiosis com F. Chopin & 
Lluís Llach, o Leonard Cohen & F. Chopin, ens 
mostren una vessant atemporalitzada de la música 
i permeten a Xevi Compte jugar amb melodies i 
harmonies.

El secret del silenci: Piano & bols tibetans. És 
una proposta sonora inèdita, sorprenent i captiva-
dora que ens transporta més enllà de la vivència 
musical per submergir-nos en un univers sensorial, 
per on transiten les emocions. Aquest concert 
ens convida a experimentar àmbits profunds de 
nosaltres mateixos i connectar amb el silenci i la 
quietud. 
-
Fitxa artística
Xevi Compte (pianista i compositor), Natàlia 
Escalera (violinista), Sara Parés (flautista), Nathalie 
González (cantant).

Xevi Compte
xevi@xevicompte.com
www. xevicompte.com

Tel. 670 214 224 / 667 515 08545 Xevi Compte
músiques Del món
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ESPECTACLES

Lluís Murillas: jazz en diferents 
formats d’actuacions:
-Jazz / Blues - Concert de jazz 
clàssic amb cantant, estil Billie 
Holiday.
-Oscar Font Show - Concert de 
jazz amb humor i adaptacions de 
lletres en català.
-Jazz tradicional (Dixieland)- For-
mació de marxing band amb tuba, 
banjo, trompeta, clarinet, etc
-
Fitxa artística
Lluís Murillas.

Lluís Murillas
lluismurillas@gmail.com

www.lluismurillas.cat
Tel. 659 13 84 22 46 Lluís Murillas

jazz ClàssiC i  traDiCional 
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Consell Comarcal de la Selva
Tel. 972 84 21 61

Passeig de Sant Salvador 25-27
17430 Santa Coloma de Farners

www.selvacultura.catAquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals


