Alba Ferrés (veu) i
Robert Fàbrega (piano)
Música per el capvespre

de juliol
10 DIJOUS
HORA: 22.15h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 5€

La cantant cassanenca Alba Ferrés es presenta gairebé
en societat en el nostra poble. Després d'un bagatge
prou important pels diferents escenaris de les nostres
comarques, en aquesta ocasió ens interpreta un concert intim i festiu per fer-nos gaudir de la música amb
la seva càlida veu. En aquesta ocasió vindrà acompanyada al piano, pel compositor i arrenjador Robert
Fábrega.

solfejant

notes
Informació i vendes d'entrades:
Punt d'informació del Centre Cultural Sala Galà de 16h. a 20h.
Telf. 972462820
info@salagala.cat
www.salagala.cat
o Can Trinxeria 1 hora abans del concert
Preu entrades:
Jove Orquestra de Cassà i Antoni Mas 5 eur
Alba Ferrés i Robert Fàbrega
5 eur
Sant Andreu Jazz band
10 eur
Gemma Humet quartet
10 eur
AgaraFiling
5 eur
Acousters
5 eur
Menors de 14 anys acompanyats, entrada gratuïta
Abonament per a tots els concerts: 30€
Aforament limitat i entrades no numerades
L'organització es reserva el dret de fer canvis en el programa
si les circunstàncies ho requereixen
En cas de mal temps, els concerts tindran lloc a la Sala del
Centre Recreatiu.
Organitza:

Amb el suport:

Ajuntament de
Cassà de la Selva

2014

Amb l'arribada de l'estiu encetem una
nova edició del cicle de música Solfejant.
Enguany arribem a l'onzena edició amb
propostes musicals de gran qualitat i
pensades per a tots els públics, que
esperem les pogueu gaudir de veritat. Els
concerts, com és tradicional, es faran a
l'aire lliure al Pati de Can Trinxeria, a la
Plaça de la Coma. Esperem i desitgem que
la nostra proposta us engresqui i us convidem a gaudir de molt bona música aquestes nits musicals d'estiu.

JOVE ORQUESTRA DE
CASSÀ I ANTONI MAS
Albert Bosch (direcció) i
Antoni Mas (piano i veu)

CONCERTS
D’ESTIU A
CASSÀ DE
LA SELVA

solfejant
2014

de juliol
3 DIJOUS
Direcció: Albert Bosch i Antoni Mas HORA: 22.15h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 5€

Les cançons de l'Antoni Mas, en versió d'orquestra.
Primer concert amb intèrprets de casa nostra. Un concert original estrenat en el passat "Musicant" de Campllong. Les cançons més conegudes i populars de
l'Antoni Mas, arranjades especialment per a la Jove
Orquestra de Cassà, amb la veu i el piano del propi
compositor.
Obres d'Antoni Mas i Albert Bosch entre d'altres composicions.

SANT ANDREU
JAZZ BAND
de juliol
17 DIJOUS

Direcció: Joan Chamorro

GEMMA HUMET QUARTET
Música del món, amb arrenjaments
en toc de jazz

de juliol
24 DIJOUS

ACOUSTERS

AGARAFILING

“De primavera i ràbia”

Bossanova amb estil propi

27 de juliol
DIJOUS

d’agost
7 DIJOUS

HORA: 22.15h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 10€

HORA: 22.15h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 10€

HORA: 22.15h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 5€

HORA: 22.15h LLOC: Pati de Can Trinxeria ENTRADA: 5€

Música d'orquestra i swing, amb la jove big band barcelonina
L'any passat vam projectar el documental "Sant Andreu
jazz band a film about kids and músic", un film revelador
i sincer sobre un projecte únic: una escola de música de
barri que ha format una big band infantil. Aquesta jove
orquestra formada per nens i nenes i joves d'entre 9 i 18
anys, al voltant de la música del jazz clàssic i que actua
en els auditoris més importants del país i arreu
d'Europa, la podrem escoltar aquest cop en directe en un
dels pocs concerts que realitzaran aquest estiu a les
comarques gironines.
Músics, saxos: Alba Esteban, Joan Martí, Eduard Ferrer,
Helena Pañart, Eva Fernández, Marçal Perramón, Nil
Galgo. Trompetes: Elsa Armengou, Alba Armengou,
Víctor Carrascosa, Andrea Motis, Joan M.Sauqué, Ruth
Margüenda. Trombons: Max Tato, Paula Berzal, Joan
Codina, Arnau Sánchez, Rita Payés, Paula Esteban.
Trompa: Max Salgado. Violí: Elia Bastida. Base rítmica:
Marc Martin, Carla Motis, Magalí Datzira, Joan Aleix
Mata, Iván Cervantes, Marc Ferrer, Jan Domènech, Abril
Sauri, Pau Galgo, Miranda Fernández. Ajudant de direcció: Montse Jorba.

Gemma Humet, veu. Pau Figueres, guitarra. Vic Moliner, contrabaix. Antonio Torres, bateria
Dins les noves veus que han revolucionat el panorama
de la cançò del nostra país, la veu de la Gemma Humet
és una de les més interessants que han aparegut en els
últims temps, sota la influència del seu tio Joan Baptiste Humet, la seva proposta està plena de poesia i musicalitat en una intèrpret molt jove, però que ja s'ha fet
un lloc dins l'escena musical de casa nostra.
Habitual a sales de concert de Barcelona forma part
d'un duet estable amb el guitarrista Pau Figueres, que
van fer la presentació oficial en el festival Barnasants
2013.
Des del folklore argentí al folklore català, de la música
brasilera a la cançò espanyola, de Chico Buarque a Joan
Manel Serrat, passant per Kurt Weill, Caetano Veloso o
Toti Soler entre molts altres.
Sempre amb arrenjaments propis amb tocs de jazz,
flamenc i fins i tot de música ètnica dóna un nou punt
de vista a les cançons d'ara i de sempre tot aconseguint
que sonin diferents.

Clàssics del pop i del rock de tots els temps a ritme de
Bossanova.
Anna Pérez, veu. Fonso Castillo, guitarra i veu. Adrià
Bauzó, saxo i flauta. Enric Canada, bateria i percussió.
Un nou projecta musical de la cassanenca Anna Pérez
a la veu, i del guitarrista gironí Fonso Castillo, membre
fundador del grup Gazpacho.
Un concert amb aire de Bossanova i pop amb un estil
molt propi i particular.
En aquesta ocasió vindràn acompanyats de dos grans
músics gironins l'Adrià Bauzó a la flauta travessera i el
saxo i l'Enric Canada a la bateria i la percussió.

Marta Pérez, veu. Carles Camós, piano. Gerard Parés,
bateria. David Abad, guitarra. Albert Ramos, contrabaix.
La jove banda gironina nascuda el 2009, després de
l'èxit obtingut en el seu primer treball discogràfic "Darrera la porta" ara ens porta el seu darrer projecta "De
primavera i ràbia".Sonoritat pop fresca, enèrgica i delicada, amb pinzellades de folk i rock.
Semifinalista al concurs Sona9 del 2011, va rebre tres
nominacions als premis Enderrock 2012. El seu primer
àlbum va rebre una de les nominacions de Disc Català
de l'any 2012.

