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22/07 · 23 h · PLATJA GRAN · PLATJA D’ARO
| Una mirada a West Side Story

Un viatge a la icònica banda sonora del 
popular musical
Laura Simó, veu; Francesc Capella, 
piano; Guillermo Prats, contrabaix i baix 
elèctric; i David Simó, bateria; presenten 
la seva visió personal d’un dels llibrets 
més innovadors i trencadors dels anys 
50. Noves versions de Something’s 
Coming, Jet’s Song, Maria, Tonight, I 
Feel Pretty, Cool o Somewhere; barrejats 
amb clàssics de musicals de la mateixa 
època.

12/08 · 23 h · PLATJA GRAN · PLATJA D’ARO
| Barcelona Gospel Messengers

Dance! Els grans èxits del segell 
Motown amb una sonoritat gòspel
Les cançons de Marvin Gaye, Lionel 
Richie, Stevie Wonder, The Temptations, 
The Commodores, Bill Withers, The 
Jackson 5, Barry White, Stapple 
Singers, Kool & The Gang… ara amb 
el color i l’energia d’un cor de 12 veus, 
4 instruments (Martí Serra, saxo tenor; 
Ignasi Cussó, guitarra; Isaac Coll, baix 
elèctric i Andreu Moreno, bateria) i 
els arranjaments del director, Ramon 
Escalé.

01/07 · 23 h · PLATJA GRAN · PLATJA D’ARO
| Mar Vilaseca Quartet

Estàndards nord-americans, bossa 
nova i pop en clau de jazz
La cantant Mar Vilaseca, establerta a 
Nova York, on ha estudiat a la Juilliard 
School, un dels millors conservatoris 
d’arts escèniques del món, es presenta 
a Platja d’Aro acompanyada per un 
dels trios musicals més estables de 
casa nostra, format pel seu pare Jaume 
Vilaseca, piano; Dick Them, contrabaix; 
i Ramón Díaz, bateria; que celebren 20 
anys junts dalt dels escenaris. 

29/07 · 23 h · PLATJA GRAN · PLATJA D’ARO
| Jasper Blom and His Pupils

Un dels grans saxofonistes europeus a 
escena
Una formació sorgida de l’escena del 
jazz neerlandès, amb un repertori amb 
temes originals dels membres del grup. 
El reconegut saxo tenor Jasper Blom, 
s’acompanya de dos joves músics 
establerts a Amsterdam: Martin Díaz, 
saxo alt; i Joan Fort, guitarra. Completen 
la formació de la nit Simon Osuna, 
contrabaix; i David Puime, bateria. Un 
quintet de luxe que no deixarà indiferent 
a ningú.

19/08 · 23 h · PLATJA GRAN · PLATJA D’ARO
| The Lindy Hoppers Band

El bo i millor dels diferents estils del 
jazz del primer terç del segle XX
Una autèntica banda de swing, nascuda 
l’any 2016, però amb un repertori 
a l’entorn de temes dels solistes i 
les orquestres dels anys 30 i 40: 
Count Basie, Duke Ellington o Benny 
Goodman. La formen reconeguts 
músics del jazz català actual: Mireia 
Feliu, veu; Juan de Diego, trompeta; 
Oriol Romaní, clarinet; David A. Garcia, 
guitarra; David Mengual, contrabaix; i 
Roger Gutiérrez, bateria.

08/07 · 23 h · PLATJA GRAN · PLATJA D’ARO
| Liceu Big Band

Els èxits funk dels anys 60 i 70 adap-
tats per a big band
Sota la direcció de Sergi Vergés, aquesta 
és una de les poques formacions estables 
que permet gaudir al públic de les futures 
promeses del jazz, alhora que trasllada 
els aprenentatges de l’aula a l’escena 
professional amb actuacions a diversos 
festivals. Enguany proposen retrobar els 
temes de Earth, Wind & Fire, Sly & The 
Family Stone, The Brecker Brothers o 
The Jackson Sisters.

05/08 · 23 h · PLATJA GRAN · PLATJA D’ARO
| La Vella Dixieland 40+1

Jazz tradicional i repertori per a big 
band i brass band
Amb motiu del seu 40è aniversari, i 
després de tants d’èxits i d’una intensa 
trajectòria, la formació es va proposar 
fer una gran celebració convidant a tres 
dels millors músics de l’última generació: 
Irene Reig, saxos i clarinet; Pablo Martin, 
trombó; i Joan Maria Sauqué, trompeta. 
La pandèmia ho va endarrerir a 40+1, i 
que gràcies al seu èxit s’allarga ara fins 
a 40+2.

26/08 · 23 h · PLATJA GRAN · PLATJA D’ARO
| Lluís Coloma & His Musical Troupe

Un viatge a nous espais sonors inex-
plorats amb més textures i colors
Des de l’arrel de la tradició del blues, 
el boogie woogie, el rock & roll, o el 
country, proposa uns estil captivador 
i ballable, ric en sensacions i matisos 
per portar fins al present una música 
que sovint s’associa al passat. Lluís 
Coloma, piano; Manolo Germán, 
contrabaix; Arnau Julià, bateria; Leo 
Torres, trompeta; Jordi Prats, saxo alto; 
Marc Sort, saxo tenor i flauta; i Jaume 
Badrenas, saxo baríton.

15/07 · 23 h · PLATJA GRAN · PLATJA D’ARO
| Broadway Project Orchestra
  & Mone Teruel i Josep Buforn

A Night on Broadway: un pòrtic simfònic 
a l’univers musical de George Gershwin
Mone Teruel, una de les millors veus 
del teatre musical del nostre país, canta 
les melodies i els temes de referència 
del Broadway jazzístic i teatral; i Josep 
Buforn, pianista excepcional, interpreta 
Rhapsody in Blue; ambdós acompanyats 
d’una magnífica i enlluernadora sonoritat 
orquestral. Una proposta que il·lumina 
la nit amb grans arranjaments originals 
d’Albert Guinovart


