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Ho heu vist a documentals i pel·lícules, primeres dècades del
s.XX, com als funerals al sud dels EUA, a la processó de familiars
i amics en el condol l'acompanya una banda de música, a brass
band, metall lluent que acompanya una vida que s'ha apagat.
Després de la cerimònia, la música segueix i es torna alegre i
festiva: aquest va ser un dels inicis del que coneixem com a
dixieland. L'agost del 2006 Luisiana va reviure un d'aquests grans
funerals en memòria de les 1.700 víctimes de l'huracà Katrina a
Luisiana i Mississipí.

El jazz sempre ha tingut moltes ànimes, unes alegres i altres més
serioses; unes simples i altres més sofisticades. Allò que va néixer
com a música popular un dia va fer-se harmònicament més
complex i, sobretot, promiscu i poliamorós: tothom s'hi volia
acostar: samba, flamenc, rock, blues, música clàssica...Van
passar més coses: en un cert moment, anys 50, el jazz deixa de
ser exclusivament música per ballar i divertir. Els festivals de jazz
solen mostrar sempre aquesta diversitat... i nosaltres també.
Volem sortir del funeral dels dos darrers anys, sortir-ne vius i, si
pot ser, una mica més alegres.

Tenim un gran festival amb molta presència de big bands, tenim
clàssics, bebop (you know, Charlie Parker...), jazz per a infants,
cinema, músics prometedors encara-dins-el-forn i a-mig-fer, els
nostres novíssims... També festa i ganes de ballar. Ballar? Mmm,
serà una mica diferent, continguts i encara amb una mica de
seny, cansats que esteim de tenir seny! (Afegiu-hi aquí una
flastomia)... El funeral no s’ha acabat del tot...o sí? Incerta
primavera, Don't miss it, no us ho perdeu.

JAZZ OBERT, ASSOCIACIÓ D’AL·LIGATORS

NOTA COVID 19
La variabilitat de la pandèmia i les seves condicions ens fa reco-
manar-vos que esteu atents a la nostra pàgina web i a les nostres
xarxes socials de cara a possibles canvis.

NOTA COVID 19
Os recomendamos estar atentos a nuestra página web y a nues-
tras redes sociales ante posibles cambios motivados por la va-
riabilidad de las condiciones de la pandemia.

COVID 19 NOTE
We recommend you to consult our website and our social media
for possible changes caused by the pandemic situation.
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Cantant, saxofonista i compositor, Ray Gelato Gelato (1961) porta des de 1988
mostrant el seu estil únic de swing, jazz i R&B per tot el món. El conegut com
el padrí del Swing amb la seva mítica banda The Giants no han aturat de divertir
i engrescar l'audiència.

Ray Gelato Gelato (1961). Cantante, saxofonista y compositor, desde 1988 ha ido
mostrando sus diversas facetas en el swing y el R&B, entre otros estilos alegres
y divertidos.

Ray Gelato Gelato (1961) Singer, saxo player and composer, Gelato has shown
across the world his very personal style in swing, jazz, and R&B. He leads The
Giant, an acclaimed and magnificent band.

25 €28 €25 € 20 €
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L’organista mallorquí Llorenç Barceló ens presenta un nou projecte fruit de la
seva inquietud musical, acompanyat, entre d'altres, pel reconegut trompetista
Pere Navarro. Jazz, Funk, Blues, Groove: en resum, un viatge musical des dels
anys 70 amb temes que recorden a James Brown, passant pels  80/90 amb un
Funk-Rock-Jazz que recorda als últims grups de Miles Davis, fins el Groove i
el Neo-Soul de la primera dècada del S XXI.

El organista mallorquín Llorenç Barceló nos presenta un nuevo proyecto fruto de
su inquietud musical acompañado, entre otros, por el reconocido trompetista Pere
Navarro. Jazz, Funk, Blues, Groove: en resumen, un viaje musical desde los años
70, con temas que recuerdan a James Brown, pasando por los 80/90 con un Funk-
Rock-Jazz que recuerda a los últimos grupos de Milles Davis, hasta el Groove y el
Neo-Soul de la primera década del SXXI.

The Majorcan organist Llorenç Barceló  presents us a new  project of his musical
restlessness, accompanied, among others, by renowned trumpeter Pere Navarro.
Jazz, Funk, Blues, Groove, in short, a musical journey from the 70s, both of which
are reminiscent of James Brown, passant pels 80/90 and Funk-Rock-Jazz that
recorded the last groups of Miles Davis, fins the Groove and the Neo-Soul of the
first decade of the 21st century.

12 €18 €15 € 10 €
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La Sant Andreu Jazz Band és la història d'èxit d’un projecte pedagògic cuinat
a foc lent, sense presses ni ambicions. 15 anys d'il·lusió i 11 treballs editats
de la Sant Andreu Jazz Band i 14 sorgits dins la col·lecció "Joan Chamorro Pre-
senta". Alguns dels joves talents que formen o han format part de la Banda:
Andrea Motis, Eva Fernández, Magalí Datzira, Rita Pagès, Marc Martín, Joan
Mar Sauqué, Èlia Bastida i Joan Codina.

Sant Andreu Jazz Band nació como proyecto pedagógico en el conocido barrio de
Barcelona. El alma y animador del proyecto es Joan Chamorro. Hasta ahora han
grabado 11 trabajos. Por la banda han pasado grandes jóvenes músicos: Andrea
Motis, Eva Fernández, Magalí Datzira, Rita Pagès, Marc Martín, Joan Mar Sauqué,
Èlia Bastida y Joan Codina.

Sant Andreu Jazz Band was created as a pedagogical project in a neighborhood of
Barcelona. Joan Chamorro has been ever since the body and soul of it, with 11
edited works. Many young musicians have been in the band at a certain moment:
Andrea Motis, Eva Fernández, Magalí Datzira, Rita Pagès, Marc Martín, Joan Mar
Sauqué, Èlia Bastida and Joan Codina.

12 €18 €15 € 10 €
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Amb una carrera de més de 30 anys, Kenny Garrett (1960) és el saxofonista més
important de la seva generació. Començant amb l’Orquestra de Duke Ellington i
passant per Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey o Miles Davis, Garrett sem-
pre ha mostrat un so característic i una melodia pròpia en totes les diverses
situacions musicals. Al 2010 guanya el Grammy al millor àlbum instrumental i
ara publica el seu últim treball Sounds from the ancestors (2021).

Kenny Garrett (1960) es uno de los grandes de su generación. Ha tocado con la
orquesta de Duke Ellington y junto a otros nombres ilustres como Freddie Hubbard,
Woody Shaw, Art Blakey o Miles Davis. Garrett tiene un sonido propio bien trabajado.
En 2010 ganó el Grammy al mejor álbum instrumental. Recientemente ha publicado
Sounds from the ancestors (2021).

With his illustrious career that includes hallmark stints with Miles Davis, Art Blakey
and The Jazz Messengers, Donald Byrd, Freddie Hubbard, Woody Shaw and the
Duke Ellington Orchestra, as well as a heralded career as a solo artist that began
more than 30 years ago, Kenny Garrett is easily recognized as one of modern jazz’s
brightest and most influential living masters. And with the marvelous Sounds From
The Ancestors (2021), the GRAMMY® Award-winning Garrett shows no signs of
resting on his laurels.

25 €28 €25 € 20 €
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Narra les desventures romàntiques de dos músics de jazz nord-americans que
toquen a un club nocturn de París. Ram va a l'estació de Sant Llàtzer a esperar
el gran trompetista Wild Man Mooer. Allà coneix dos turistes, la Connie i la Lillian,
i les convida a anar al club on toca. Per part seva, Wild Man li ha promès que farà
arribar la seva partitura a un important empresari...

La película narra los avatares románticos de dos músicos norteamericanos en París,
en la Europa que acoge sin prejuicios racistas los músicos de jazz. Los músicos
conocen dos chicas, se enamoran, pero es el momento de decidir si quedarse o
volver a Estados Unidos...

Ram Bowen and Eddie Cook are two expatriate jazz musicians living in Paris where,
unlike the U.S. at the time, jazz musicians are celebrated, and racism is a non-issue.
When they meet and fall in love with two young American girls, Lillian and Connie,
who are vacationing in France, Ram and Eddie must decide whether they should
move back to the U.S. with them or stay in Paris.
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La barcelonina Irene Reig (1993), compositora i saxofonista, és una de les repre-
sentants més destacades de la nova generació catalana de músics de jazz. Primer
l'ESMUC i més tard el conservatori d'Amsterdam formen part de la seva formació.
Energia, passió i espontaneïtat és el que trobem en aquesta artista. Ha format part
de la Sant Andreu Jazz Band i ha tocat amb grans músics com Dick Oatts, Perico
Sambeat, Jesse Davis, Scott Robinson. El quintet ha creat un repertori brillant de
temes originals al costat de versions pròpies dels clàssics del bop i hard bop.

Irene Reig (Barcelona,1993) empezó muy joven a tocar el saxofón. Se formó primero
en la ESMUC y posteriormente en el conservatorio de Amsterdam. Todo en ella es
pasión y energía. Ha pasado por la Sant Andreu Jazz Band y ha tocado con músicos
renombrados como Dick Oatts, Perico Sambeat, Jesse Davis, Scott Robinson. Ahora,
en quinteto, Irene muestra constantemente su alma bebop.

Irene Reig (Barcelona, 1993).When she was 11, she started to play the saxophone
and, at the age of 15. She then enrolled at College (ESMUC), later she started her
Masters degree in Amsterdam. From 2008 to 2011 she was playing alto and baritone
sax and clarinet at the Sant Andreu Jazz Band as a oficial musician. She has played
with great musicians like Dick Oatts, Perico Sambeat, Jesse Davis, Scott Robinson
as special guests. Nowadays she has different projects such as “The Bop Collective”.

15 €20 €17 € 12 €
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Presentació de les més recents composicions del menorquí Suso González
(Ourense, 1965). Concebudes en format trio, reflecteixen les diverses influències
musicals i personals del pianista. La improvisació esdevé la base per al desen-
volupament de les estructures musicals i per a la mateixa interacció entre els
músics. El projecte s’enriqueix amb la participació especial d'una de les grans
veus femenines de l'illa, Rut Florit Juaneda.

Talentoso pianista, Suso Gonzalez (Ourense, 1965), de amplias y diversas influencias
históricas, presenta en trío sus últimas composiciones. La improvisación ha sido
siempre una de sus señas de identidad. En esta ocasión le acompaña la bellísima
voz de Rut Florit Juaneda.

Suso Gonzalez (Ourense, 1965), a talented pianist, presents in a trio his latest
compositions. Always with a developed sense of improvisation, the themes show
a great background of historical influences. This time, the marvelous voice of Rut
Florit Juaneda takes a special flavor in the trio.

10 €15 €12 € 8 €
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DISSABTE 14 DE MAIG
VIERNES 14 DE MAYO    FRIDAY MAY 14th

Els més joves dels nostres músics tocats de jazz surten a escena. Molts d'ells
encara estudiants. Nuestros más jóvenes músicos tocados por el jazz salen a escena.
La mayoría todavía estudiantes. Our youngest musicians take the lead and come out
to the stage. Most of them are still underway studying jazz.

20.00 h - Sala Multifuncional, Es Mercadal

El mercadalenc Bartomeu Mora (1989)ens
presenta el seu quintet de jazz format al
Liceu. Dins la seva varietat d'estàndards
i estils escollits per a l’ocasió, ens ofe-
reixen diversos estils de vàries èpoques
en una proposta que promet ser ben
entretinguda i variada.

Bartomeu Mora (Es Mercadal, 1989), trom-

8 € 5 €

Combo de jazz de l’Escola de Música de Ciuta-
della amb Pere Arguimbau com a professor. A
punt de les proves d’accés als estudis superiors,
aquests joves músics ens presenten arranja-
ments del jazz clàssic, el blues i la bossanova.

El grupo sale de la Escola de Música de Ciutadella
con el profesor Pere Arguimbau al frente. A punto
de iniciar estudios superiores, el combo nos ofrece
nuevos arreglos de jazz clásico y blues y bossanova.

Pere Arguimbau leads this band of the Escola de Música de Ciutadella, very young
musicians who are about to start their college studies; new arrangements are to
be heard in jazz, blues and bossa nova.

bonista, presenta un quinteto formado en el Liceu de Barcelona. Una propuesta
animosa y alegre de standards y otros estilos de épocas diversas.

A quintet (Es Mercadal ,1989,Menorca) leads a band who studied in Liceu of
Barcelona. A great variety of styles and times, among them some standards played
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Soul & Funk per als més menuts és un concert per als més petits de casa (de 0
a 6 anys) i per a la seva família. Escoltarem un repertori de peces musicals per
descobrir el cor de la música negra a partir d’aquelles cançons que surten de
l’ànima (el Soul).

Una particular aproximación a la música negra que creó el jazz; un recorrido
especialmente alegre y adaptado para los más pequeños.

Music for Kids, from negro soul to other rhythms, in a brief overview through  the
history of jazz.

5 €3 €

ACTIVITAT INCLOSA EN EL FESTIVAL AMALGAMA KIDS
ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL FESTIVAL AMALGAMA KIDS
ACTIVITY INCLUDED IN ‘AMALGAMA KIDS FESTIVAL’
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És un grup liderat pel compositor i arranjador mallorquí Toni Vaquer (Felanitx,
1986). El grup neix a Boston el 2014, durant la seva etapa com estudiant de com-
posició. A la primavera del 2020, l’autor escriu un repertori de cançons, home-
natge als joves músics emergents de l’escena mallorquina. El contingut musical
és una mescla de música escrita i música improvisada, amb orquestracions diverses.

Toni Vaquer (Felanitx, Mallorca, 1986) dirige la banda nacida el 2014 en Boston
durante su etapa de estudiante de composición. El 2020 crea un conjunto de temas
en homenaje a los jóvenes músicos de su generación. Una banda con música escrita
y muchas dosis de improvisación.

The Voodoo Children Collective the big band is mixture of local and international
musicians, led by Mallorcan composer, pianist and arranger Toni Vaquer (Felanitx,
Mallorca, 1986). Voodoo children’s musical content is a mixture of written and
improvised music, with diverse orchestrations, taking advantage of the wide sound
possibilities of such a band.

12 €18 €15 € 10 €
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Activitat realitzada
encol·laboració

amb l’Ajuntament
de Maó

Activitat realitzada
encol·laboració

amb l’Ajuntament
de Maó

Activitat realitzada
encol·laboració

amb l’Ajuntament
de Maó



+ info:

www.menorcajazzfestival.com

jazz@jazzobert.com
www.instagram.com/jazzobert.....
www.facebook.com/jazzobert.....

Preu a taquilla
Precio en taquilla
Price on the ticket window

Socis i escoles de música
Socios y escuelas de música
Members & Music school students

Anticipat codetickets
Anticipado codetickets
Pre-sale on codetickets

Anticipat codetickets
socis i escoles de música
Anticipado codetickets
socios y escuelas de música
Pre-sale on codetickets
Members & Music school students
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Associació d’Al·ligators
MENORCA

DL: ME - PENDENT / 2022

Imatge coberta: Diego Gil Hernando (guanyador del Concurs d’Imatge del 24è Menorca Jazz Festival)

Mebres de / Miembros de / Members of:

EUROPE JAZZ NETWORK

Ho organitza:


