
ENRIC PASTOR & CO
DIVENDRES, 26 D’AGOST A LES 21:00H

Enrique Pastor (violí), Tolo Gili (piano), 
Wojtek Sobolewski (baix - contrabaix) i 
Jaume Ginard (bateria) formen Enric 
Pastor & Co, grup que va néixer al 2009, 
amb la intenció d’incorporar el violí dins 
d’una formació de Jazz. Amb aquest nou 
format i rodejat dels millors músics de 
l’escena mallorquina, afronta una nova 
etapa amb composicions originals.
El seu primer treball discogràfic es diu   
“Canvis”. La seva música forma part de 
l’estil anomenat “Nu Jazz”, Jazz combi-
nat amb altres gèneres musicals com la 
música clàssica i les músiques del món. 
Ens porten el jazz interpretat des d’un 
nou punt de vista. 

DÓMISOL SISTERS
DISSABTE, 3 DE SETEMBRE A LES 21:00H

SEBASTIEN GINIAUX
DISSABTE, 10 DE SETEMBRE A LES 21:00H

 EXPOSICIÓ “EN QUÈ PENSEN ELS MÚSICS?”
A PARTIR DE DISSABTE, 10 DE SETEMBRE 

Dómisol Sisters es formà l’any 2010 amb 
la idea d’oferir un repertori centrat en 
temes dels anys 20, 30 i 40. D’aquesta 
manera fan retrocedir al públic en el 
temps fins l’era del Swing en la que es 
centra el seu primer disc llançat el 2014, 
titulat “Get On Board!” que evoca a 
grups de l’època com les Boswell o les 
Andrews Sisters, mitjançant un gran 
protagonisme de la veu. 
Enriqueixen aquesta col·lecció de clàs-
sics amb arranjaments propis on el grup 
dóna la seva personal visió d'aquests 
temes amb una original i treballada 
posada en escena que sorprèn tant per 
la seva naturalitat com per la seva 
extraordinària qualitat.

En aquest apassionant projecte titulat 
“Django 53 Quartet”, el guitarrista fran-
cès Sebastien Giniaux reuneix a una 
secció rítmica de luxe (Laurent Epstein al 
piano, William Brunard en el baix, i Julie 
Saury a la bateria) per, a partir de l'últim 
treball discogràfic del mític Django Reid-
hart, gravat poc abans de la seva mort , 
reinventar la sonoritat del Gypsy Jazz a 
partir de conceptes sonors i estilístics 
que el mateix Reindhart va introduir en el 
seu citat àlbum “Django 53”.

PASSEIG MARÍTIM DEL PORT D’ALCÚDIA
ENTRADA LLIURE

AUDITORI D’ALCÚDIA    971897185
ENTRADA ANTICIPADA 15€ TAQUILLA 18€

AUDITORI D’ALCÚDIA

A càrrec de Dani Alvarez, fotògraf Barcelonès 
especialitzat en fotografia de jazz. Captura aquells 
moments del concert en què sembla que el món 
exterior s’esvaeix i només existeix el món interior 
del músic.

PATI DE CAN TORRÓ
ENTRADA LLIURE AMB INVITACIÓ. 
AFORAMENT LIMITAT.  RECOLLIDA A L’AUDITORI I CAN TORRÓ
TELÈFON DE RESERVA: 971897185



MYLES SANKO
DISSABTE, 17 DE SETEMBRE A LES 21:00H

Fent algunes de les millors peces de 
new soul music i captant l’atenció dels 
mitjans de comunicació, així com la 
seva participació en la ràdio, Myles 
Sanko és l’estrella ascendent que s’està 
fent veure en el panorama actual del 
jazz. El seu nou disc “Forever Drea-
ming” porta una qualitat musical que 
conté un sentiment vintage que ens 
transporta als anys setanta.

MIGUEL LAMAS
DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE A LES 21:00H

El grup es forma a A Coruña l'any 2009, 
compost per Iago Mouriño als teclats, 
Octavio Vargas al baix i Miguel Lamas a la 
bateria. Sent tots músics professionals, 
es coneixen treballant per a diferents pro-
jectes i decideixen ajuntar-se per tocar la 
música que cadascú ha après, per aques-
ta raó s'aconsegueix una interessant 
fusió entre el jazz més clàssic, el pur funk 
dels 70, el rock psicodèlic i fins i tot certs 
tocs que podrien catalogar-se dins qual-
sevol banda sonora de pel·lícula d'aven-
tures. Compten amb un repertori basat en 
composicions pròpies de Iago Mouriño, a 
la qual cada membre aporta el seu granet 
musical, i en què a més governa la impro-
visació i el virtuosisme.

AUDITORI D’ALCÚDIA
ENTRADA ANTICIPADA 15€ TAQUILLA 18€
TELÈFON DE RESERVA: 971897185

AUDITORI D’ALCÚDIA
ENTRADA ANTICIPADA 15€ TAQUILLA 18€
TELÈFON DE RESERVA: 971897185

XVI FESTIVAL 
D’ALCÚDIAJAZZ

Organitza: Amb el suport de: Patrocina:

ABONAMENT DELS TRES CONCERTS
A L’AUDITORI + INVITACIÓ ENRIC PASTOR & CO

35€
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