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WWW.ESTEREOFONICS.COM
FACEBOOK · INSTAGRAM · @ESTEREOFONICS

SPOTIFY · ESTEREOFÒNICS 2018

01/06
CONCERTS INAUGURALS

02, 09. 16 & 30/06
FESTIVAL PROPERS

21, 22 & 23/06
XALARO

28/06 - 30/08
NITS DE JAZZ

06/07 - 06/09
SARDANES I HAVANERES

06 & 07/07
DESEMBOCA R’N’R FESTIVAL

15 & 16/07
FESTA MAJOR S’AGARÓ

20/07 - 21/09
FESTIVAL DE S’AGARÓ

27/07 & 10 & 17/08
FESTIVAL DE GUITARRA
GIRONA COSTA BRAVA

14/08 - 18/08
FESTA MAJOR
PLATJA D’ARO

06/09 - 10/09
FESTA MAJOR
CASTELL D’ARO

21/09
FESTISURF
COSTA BRAVA

www.nitsdejazz.com
www.estereofonics.com

Mitjans oficials:

Patrocina:

Amb el suport de:

Departament de Cultura

E S T I U  |  2 0 1 9  |  P L A T J A  G R A N

| Del 28 de juny al 30 d’agost · Divendres · Gratuït |
| Del 28 de junio al 30 de agosto · Viernes · Gratuito |

| Du 28 juin au 30 août · Vendredi · Gratuit |
| From 28th June to 30th August · Friday · Free |

Col·labora:



05/07 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO
| Carola Ortiz Quartet

Cantant, clarinetista i compositora 
A l’escenari, és un remolí inesgotable, passant d’un registre a 
un altre amb una facilitat escandalosa i una passió desbordant. 
El jazz, la cançó, la música brasilera i la música d’arrel confluei-
xen en un espectacle enlluernador de principi a fi, capaç d’unir 
a tot tipus d’espectadors en una ovació esplèndida.
Jazz, música brasileña y de raíz en un espectáculo deslumbrante
Jazz, musique brésilienne et d’origine dans un spectacle éblouissant
Jazz, Brazilian music and roots music in a dazzling show

28 /06 · 20.30 h · MASIA BAS · PLATJA D’ARO
| Vivi Latorre Brasil Quartet

Història de la música brasilera
Format per Vivi Latorre -veu-, Josep Mª Merseguer -piano-, 
Toni Pujol -contrabaix- i Oriol Roqué -bateria-, ofereixen un 
recorregut pels principals compositors de la història de la mú-
sica brasilera del segle XX. Una selecció sensible als ritmes i 
a les harmonies que ens transporten a un país ple de color.
Los principales compositores de la música brasileña del siglo XX 
Les principaux compositeurs de la musique brésilienne du XXe siècle
The main composers of twentieth century Brazilian music

12/07 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO
| Big Dani Pérez

Saxplosion
Un espectacle incendiari, musical i visual que, com ja és 
habitual quan Dani Pérez puja a un escenari, no deixa 
indiferent al públic assistent. Però té altres qualitats que, 
sense saltar a primera vista, el catapulten a un nivell al que 
pocs arriben: al dels artistes únics, els “fora de sèrie”.
Un cóctel de rhythm’n’blues con el saxo como protagonista 
Un cocktail de rhythm’n’blues avec le saxo comme protagoniste
A cocktail of rhythm’n’blues with the sax as star

19/07 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO
| The Black Barbies

A ritme de jazz, swing, soul i funk
Una de les propostes més originals i innovadores del 
panorama musical actual. Aquesta banda reuneix músics de 
diverses procedències tant estilístiques com geogràfiques, 
motiu pel qual des de la primera nota creen una sensacional 
barreja explosiva de sons i sabors d’allò més extraordinària.
Una mezcla explosiva de jazz, swing, soul y funk 
Un mariage explosif de jazz, swing, soul et funk
An explosive mixture of jazz, swing, soul and funk

02/08 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO
| Del musical a l’estàndard

Versions icòniques de grans figures 
Alina Furman, Gemma Abrié i el Manel Camp Quartet ofe-
reixen un concert que fa un viatge pel repertori més emble-
màtic dels musicals de Broadway i les pel·lícules musicals 
americanes, que han desenvolupat unes altres vides dins 
l’àmbit del jazz, convertint-se en estàndards de referència.
Un viaje a Broadway y a las películas musicales americanas
Un voyage à Broadway et les comédies musicales américaines
A trip to Broadway and the American musical films

26/07 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO
| Monique Makon & Original Jazz Orquestra

Back to Amy
La veu potent de Monique Makon s’uneix a l’Original 
Jazz Orquestra Taller de Músics per crear Back to Amy, 
el primer tribut a Amy Winehouse amb una big band a 
tot l’estat. Junts l’homenatjaran a través d’un repertori de 
dotze dels temes més coneguts de la cantant britànica.
El primer tributo a Amy Winehouse en formato de big band
Le premier hommage à Amy Winehouse sous forme de big band
The first tribute to Amy Winehouse in a big band format

09/08 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO
| The Sey Sisters

Un espectacular trio de veus negres
Un viatge del gospel a la música africana, passant pel soul; 
cants impregnats de profunda emoció. Les riques harmonies, 
els cants a cappella i les seves carismàtiques actuacions es 
combinen per fer reviure l’esperit i l’ànima gospel amb el que 
volen reivindicar el seu paper com a afrodescendents.
Gospel, soul y música africana con emoción y armonías vocales
Gospel, soul et musique africaine avec émotion et harmonies vocales
Gospel, soul and African music with emotion and vocal harmonies

© XAVI VILA

16/08 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO
| The Django Orchestra

Un projecte únic en el panorama del gipsy jazz  
Comandats per Albert Bello, una formació de 26 músics 
acompanyats per Oriol Saña al violí i sota la direcció de 
Sergi Vergés, remouen el repertori de Django Reinhardt en 
un espectacle frenètic, virtuós i acurat, amb un ventall de 
ritmes que recorden les big bands del swing més explosiu.
Lo mejor de Django Reinhardt en un espectáculo frenético
Le meilleur de Django Reinhardt dans un spectacle frénétique
The best of Django Reinhardt in a frenetic show

30/08 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO
| White Pepper

Homenatge a The Beatles
Temes dels àlbums Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
i White Album adaptats per confluir amb l’elegant estil de 
Laura Simó, acompanyada de David Simó -bateria-, Jordi 
Franco -baix elèctric-, Guim Garcia Balasch -saxos i flauta- i 
Nito Figueras -piano, arranjaments i direcció musical-.
Homenaje a dos álbumes fundamentales de The Beatles 
Hommage à deux albums fondamentaux de The Beatles
Tribute to two fundamental Beatles’ albums

23/08 · 23 h · PLATJA GRAN (CAVALL BERNAT) · PLATJA D’ARO
| Barcelona Big Blues Band & Lluís Coloma

Seguint la tradició de les grans bandes
Sota l’impuls i la direcció del contrabaixista Ivan Kovacevic 
s’han convertit en una de les formacions més poderoses i 
sol·licitades en el circuit del swing, el jazz i el rhythm’n’blues 
del país. En aquesta ocasió el convidat és el prodigiós i 
virtuós pianista de blues i boogie woogie Lluís Coloma.
Una poderosísima formación de swing, jazz y rhythm’n’blues
Une très grande formation de swing, jazz et rhythm’n’blues
A very powerful swing, jazz and rhythm’n’blues band

| Del 28 de juny al 30 d’agost · Gratuït |
| Del 28 de junio al 30 de agosto · Gratuito |

| Du 28 juin au 30 août · Gratuit |
| From 28th June to 30th August · Free |

| www.nitsdejazz.com |© JOAN MARTÍNEZ (LINUX)


