BIG DANI PÉREZ SAXPLOSION

www.bluesbcn.com

Big Dani Pérez és un dels saxofonistes més reconeguts a l’escena nacional. Un instrumentista
fora de sèrie que desperta l’admiració de tots
els seus col•legues de professió. Antic membre
de formacions com Los Rebeldes i fundador
de The Big Jamboree, ara porta endavant el
seu propi projecte: “Saxplosion”. Una autèntica
mostra de R&B i soul en què el saxo i la veu de
Big Dani Pérez, junt amb una secció de vents i
una base rítmica excepcional, dona forma a un
còctel explosiu, un espectacle musical i visualment incendiari que, com és habitual en la seva posada
en escena, no pot deixar indiferent ningú.

MINGO & COLOMA & SIMÓN BLUES EXPRESS & TIA CARROLL

Institució col·laboradora:

Patrocina:

Col.labora:

Lluís Coloma, el gran exponent del
piano a nivell nacional i internacional,
torna al Festival de Blues de Barcelona
i ho fa acompanyat de l’harmònica de
Mingo Balaguer i la guitarra de Francisco Simón, dos dels més importants
exponents del blues fet a Espanya
que, en aquesta ocasió, formen Blues
Express i comparteixen escenari amb
el virtuós i prestigiós pianista català de
blues i boogie-woogie, i la base rítmica del seu immillorable trio. Aquesta
increïble formació uneix forces per
fer costat a una convidada de luxe: la
gran cantant de blues de San Francisco, Tia Carroll. Una proposta musical amb un so contundent i diferent
en la línia del blues tradicional, en
què la improvisació captiva l’atenció
del públic en un espectacle ple de
contrastos i força. Un dels projectes més innovadors i interessants de blues
que actualment existeixen a la Península i que podem sentir-nos
afortunats que donin un dels seus pocs
concerts a la nostra ciutat.

LARRY MCCRAY & ALEX ZAYAS BAND
Alex Zayas és un dels més internacionals intèrprets de blues de l’escena de la nostra ciutat
i visita el Festival per primera vegada. Ell i la
seva excel•lent banda aporten una sonoritat que
aplega el Chicago Blues, el rhythm & blues, el
funk i el soul d’una manera natural en la línia
dels músics americans amb qui comparteix
escenari habitualment en les seves gires pels
EUA i el Canadà. En aquesta ocasió va acompanyat d’un dels més reconeguts guitarristes en actiu,
l’oriünd d’Arkansas, Larry McCray. La seva veu i la
visceralitat de la seva interpretació a les sis cordes
l’han convertit en tot un fenomen al seu país. Posseïdor d’un directe aclaparador, barreja els diferents
gèneres de música afroamericana sense perdre la
seva identitat i amb una intensitat que ja el va fer
mereixedor d’elogis per part de llegendes com el
desaparegut Albert Collins. Una autèntica bèstia
escènica que us deixarà sense paraules!

VÍCTOR PUERTAS & THE MELLOW TONES
En paraules d’un reconegut periodista
musical: “El planter català de blues és
pràcticament inesgotable. Té passat, present i, segurament, molt de futur”. I aquest
és, sens dubte, un dels millors exemples. El
cantant i harmonicista Víctor Puertas és
un dels noms més emblemàtics del blues
fet a Barcelona. Sigui com a component,
al costat del seu germà Santos Puertas, de
Suitcase Brothers (que van ser 2n Premi a l’International Blues Challenge 2013 de Memphis) o com a membre d’algunes de les formacions més
importants de la ciutat, la seva qualitat com a músic i multiinstrumentista
és senzillament aclaparadora, i es guanya els elogis de llegendes com Jerry
Portnoy. Ara tenim l’oportunitat de gaudir del projecte que actualment lidera: Víctor Puertas & The Mellow Tones. Amb el seu primer disc publicat, els
Mellow Tones són una formació de luxe que inclou Oscar Rabadán, Reginald
Vilardell, Johnny Big Stone i Oriol Fontanals. Una banda que demostra la
gran sensibilitat que els músics de la nostra ciutat tenen en la interpretació
d’aquesta expressió cultural afroamericana universal.

TRHEE TIME LOSERS

ENMA FERNÁNDEZ BAND
Enma Fernández és un pianista, cantant

i compositor de Barcelona amb una
trajectòria molt intensa als escenaris
on precisament demostra que és pur
espectacle i mai deixa indiferent a ningú.
Aquest èxit l’ha fet començar un nou
projecte anomenat “Enma Fernández
Band”, en què el músic s’ha envoltat
d’alguns dels millors instrumentistes
de la ciutat per formar una banda que combina rhythm & blues, swing i
rock’n’roll per plasmar totes les influències que ha tingut al llarg de la seva
carrera. Un espectacle en el qual podem trobar temes d’artistes dels anys
quaranta i cinquanta amb un estil personal i contundent interpretat a un
ritme imparable!

BARCELONA BIG BLUES BAND & JONATHAN HERRERO
& DANI NEL•LO & CONVIDATS
Sota l’impuls i la direcció del contrabaixista Ivan
Kovacevic, la Barcelona Big Blues Band s’ha
convertit en una de les formacions més poderoses i sol•licitades en el circuit del swing, el jazz i
el r’n’b del país. El seu so energètic, salvatge i alhora sofisticat li concedeix l’estatus de formació
única i irresistible. Es podria dir que segueix la
tradició de les grans bandes com les de T-Bone
Walker o Johnny Otis, però el seu radi d’acció
va encara més enllà quan sol incorporar en els
seus concerts solistes de primera magnitud com
Ray Gelato, Mike Sanchez, Drew Davies o Lluís
Coloma. Pel nostre Festival és una autèntica
institució i en aquesta ocasió els convidats
especials són el fabulós cantant de la banda A
Contra Blues, el gran Jonathan Herrero, amb qui
treballen un repertori amarat en el rock’n’roll i
el rhythm & blues que us ficarà el ritme al cos, i
el més important representant dels saxofonistes
salvatges a Catalunya, l’incombustible “Honker”
Dani Nel•lo, tota una icona de l’escena blues de
la ciutat! I no us en refieu, perquè aquesta banda
sempre amaga alguna sorpresa...

Blas Picón és un altre clàssic de l’escena de la
ciutat que, d’entre tots els diversos i excel•lents
projectes amb què col•labora, en aquesta ocasió
ens ofereix un acostament al blues honest,
sincer, directe i a la medul•la, amb la mirada
posada en aquells músics de blues rural que van
encaminar els seus passos cap a les grans urbs,
i establiren un nexe entre els ancestrals i foscos
sons campestres i la cruesa dels primers acords
elèctrics. Amb un repertori compost majoritàriament per temes propis i assaonat amb versions
acurades, aquest trio apunta directament al
contingut, a l’essència
que converteix aquest estil musical
en una expressió única.

SIMEWS SHOCKS
Banda sorgida de l’Escola Taller de
Blues de Barcelona amb una gran
quantitat de concerts a l’esquena,
com el cicle d’actuacions al Castell
de Torre Baró o la recent Gira per
les presons de Catalunya, en què el
Festival de Blues de Barcelona els ha
triat com a banda representant. Reuneix l’experiència d’antics membres
de la formació Mancuso i la projecció
i el talent de noves incorporacions per formar un quintet que allibera una
gran quantitat d’energia i musicalitat en tots
els escenaris que trepitja, i que
deixa empremta per
allà on passa!

Organitza:

PROGRAMA CENTRAL

ALTRES SALES
Dimecres 5 de juliol

Divendres 14 DE JULIOL

Concert Bandes Emergents:

Aquesta és una edició molt especial.
Ni més ni menys que quinze anys de programació ininterrompuda del Festival de Blues
de Barcelona. I no se’ns acut cap forma millor
de celebrar-ho que retre homenatge a aquesta ciutat, i a la seva excelsa escena de blues,
a la que hem vist i ajudat a créixer any rere
any fins a veure com era indiscutiblement
reconeguda com una de les més importants
de tot el continent. La programació d’aquest
any no pretén ser res més que la reivindicació
d’aquest excel•lent talent local. Un petit tast,
ja que seria impossible incloure tots els grans
intèrprets que aquesta ciutat ha donat al
gènere. Una amalgama de generacions pioneres, músics consolidats i joves promeses que
han situat Barcelona com una de les capitals
mundials del blues.

Big Dani Pérez Saxplosion (CAT)
Mingo & Coloma & Simón Blues Express &
Tia Carroll (CAT, ESP & EUA)
Larry McCray & Alex Zayas Band (CAT, EUA)
19 h, Pati de la Seu del Districte de Nou Barris.
Entrada lliure

Entrada Gratuïta

Aforament limitat

Dissabte 15 DE JULIOL

Víctor Puertas & The Mellow Tones (CAT)
Enma Fernández Band (CAT)
Barcelona Big Blues Band & Jonathan
Herrero & Dani Nel•lo & Convidats (CAT)
20 h, Pati de la Seu del Districte de Nou Barris. Plaça
Major de Nou Barris, 1. Entrada lliure

The Company Store
Snail Juice Band i
“Jam Session Festival”
Al Casal del Barri de la Prosperitat, on va néixer el Festival, tindrà
lloc el concert de Bandes Emergents que ens mostrarà la qualitat
del futur del blues a la ciutat. Després donarem l’oportunitat a tots
el afeccionats presents perquè demostrin els seus coneixements i
la seva passió pel blues en la coneguda Jam Session del Festival,
en què professionals i amateurs se citen a l’escenari.

19 h, CASAL DEL BARRI DE LA PROSPERITAT,

pl. Àngel Pestaña, 1. Entrada lliure.

Dijous 6 de juliol
“Nits de Blues al Poble Espanyol”

Three Time Losers
21 h, POBLE ESPANYOL, av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13
Preu entrada consulta al web www.poble-espanyol.com

MASTER CLASS

Dimarts 11 de juliol
Dissabte 8 de juliol
“Grafitti XV Festival de Blues”

Simews Shocks
De 10 h en endavant, al llarg de tot el dia PARC CENTRAL DE
NOU BARRIS. Més informació a www.bluesbcn.com

Dilluns 10 de juliol

Big Mama Montse
21 h, MILANO COCKTAIL-BAR, Ronda Universitat, 35

Preu entrada consulteu al web www.camparimilano.com/

Jam Session
Conduïda per

Chino & The Big Bet

22 h, HARLEM JAZZ CLUB, c. Comtessa de Sobradiel, 8

Preu entrada consulteu al web www.harlemjazzclub.es

Jam session
Conduïda per

David “Sam” Quartet

19.45 h, JAZZSÍ CLUB, c. de Requesens, 2
Preu entrada consulteu al web www.tallerdemusics.com/jazzsi-club

Dijous 13 de juliol

“Nits de Blues al Poble Espanyol”

Simews Shocks
21 h, POBLESPANYOL, av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13
Preu entrada consulteu al web www.poble-espanyol.com

Concert de bandes emergents:

The Company Store Acoustic
19h, Sala Àmbit Cultural (6a planta), El Corte Inglés Portal de
l’Àngel (av. Portal de l’Àngel, 19-21). Entrada lliure

Diumenge 16 de juliol
“Clausura XV Festival de Blues de Barcelona”

Simews Shocks
De 19.30 a 21 h, CASTELL DE TORRE BARÓ. Entrada lliure

Dimecres 12 de juliol
Master class de guitarra
per

Larry McCray

19 h, Sala Àmbit Cultural / El Corte Inglés-Portal de l’Àngel (Av. Portal

de l’Àngel, 19-21, 6a planta) Entrada lliure. Necessària inscripció
prèvia a info@bluesbcn.com o a ambitculturalbcn@elcorteingles.es

CONCERTS SOCIALS
Divendres 7 de juliol

Simews Shocks

12 h, al centre penitenciari “Wad-Ras”,
acomiadament Gira presons 2017

Dissabte 8 de juliol

Simews Shocks

12 h, al centre penitenciari “Quatre Camins”,
acomiadament Gira Presons 2017

Dimarts 11 de juliol

Big Mama Montse

12 h, a l’Hospital de la Vall d’Hebron
Aquests concerts socials estan destinats als
interns i al personal dels centres

