CICLE BLUES & BOOGIE
Novembre 2013

PROGRAMACIÓ

Novembre

Divendres 8
19h. Inauguració del Cicle amb les exposicions: “Francisco Lopez Poy – Gravat”
i “Angel Idigoras – dibuix”
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa.

21h. Concert: Ben Powell (USA) + Coloma – Balaguer – Simon Blues Express (CAT-AND-MAD)
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa
Preu : 12 €.

Dissabte 16
21h. Concert: Quique Bonal & Vicky Luna (SEV) + Miki Nervio & The Bluesmakers (GAL)
Lloc: Centre Cultural Collblanc - La Torrassa
Preu: 12 € .

Divendres 22
21h. Concert: Big Mama & Taller de Músics “All Stars” – 25 anys (CAT) – Circuit Contrabaix
Lloc: Centre Cultural Barradas.
Preu: 16 €

Divendres 29
21h. Concert: Boogie Woogie Jubilee: Bob Seeley (USA), Renaud Patigny (BEL) i Lluís Coloma
Trio (CAT)
Lloc: Centre Cultural Barradas
Preu: 16 €

Adreces:
Centre Cultural Collblanc – La Torrassa. c/ Mare de Déu dels Desemparats, 87. L’Hospitalet.
Centre Cultural Barradas. Rambla Just Oliveres, 56 (Metro L1, Rb. Just Oliveres) L’Hospitalet.
Biblioteca Tecla Sala. Av. Josep Tarradellas i Joan, 44 (Metro L1, Torrassa).L’Hospitalet.
Catedral del Kfè Olé. c/ Enric Prat de la Riba, 160. L’Hospitalet.

Patrocinadors:
Ajuntament de L’Hospitalet. Centre Cultural Collblanc La Torrassa.
Col·laboradors:
Hotel Ibis Meridiana.
Societat de Blues de Barcelona.
Informació general:
Centre Cultural Collblanc - la Torrassa
c/ Mare de Déu dels Desemparats 87, 08904 L’Hospitalet
Telf.: 934470361. De dilluns a divendres de 17h a 20h.

BEN POWELL

Ben Powell és un especialista del country blues clàssic i en conseqüència domina perfectament les
tècniques de l’ slide, i el finger pic-king. Resideix des de 1991 a San Diego – Califòrnia i té enregistrats
un total de cinc discs com a solista. Des de 1998 Ben actua generalment com a solista acompanyant-se
habitualment del dobro, fent percussió amb els peus i tocant l’harmònica, és a dir, com a
multiinstrumentista. També ocasionalment toca amb d’altres músics de l’àrea de Califòrnia com Nathan
James, James Harmman, Carl Sonny Leiland i molts altres. Darreament ha rebut el primer premi del
“Gator By The Bay de Sant Diego Blues Festival” i va obrir al mateix festival els concerts de Buddy Guy i
de Johnny Lang. Per primer cop a Catalunya Ben Powell ens presentarà el seu darrer disc “ New World
Blues”.

Ben Powell: guitarra acústica, dobro, harmònica, veu i percussió.
http://www.benpowellmusic.com

MINGO- COLOMA- SIMON BLUES EXPRESS

Tres dels més coneguts músics de blues, autoritats cadascun d’ells en els seus respectius instruments
reuneixen habilitats, complicitats, passió, vistuosisme i ofici en un projecte que es presenta al Cicle amb
un segell de singularitat i d’inqüestionable atractiu.

Mingo Balaguer: harmònica i veu
Lluís Coloma: piano
Francisco Simón : guitarra

https://www.facebook.com/mingocolomasimonbluesexpress

QUIQUE BONAL I VICKY LUNA

Quique Bonal un històric del blues,

és des dels seus inicis el guitarrista de les formacions més

emblemàtiques del blues: La Caledonia Blues Band i The Bluesblasters. Actualment és un inseparable
del seu company i amic Mingo Balaguer i forma part de les Blues Intruders. Compagina la seva
pertenença a aquesta formació amb projectes més personals, com és el cas que ens ocupa, amb
l’excel.lent cantant Vicky Luna. La cantant sevillana ha format part de projectes com els d’O’funk’illo com
a vocalista fent cors entre 2000 i 2006 i va formar part del grup La Niñas. Darrerament ha adreçat la
mirada cap el jazz i el blues i simultaneja el projecte “Chez Luna” que porparteix amb Ismael Sánchez
en el projecte “ Quique Bonal & Vicky Luna”. A L’Hospitalet Quique Bonal i Vicky Luna ens presenten el
seu primer disc “South to South”.

Quique Bonal: guitarra electrica
Vicky Luna: veu

https://www.facebook.com/quiqueyvicky

MIKI NERVIO & THE BLUESMAKERS

Des de Galícia arriba un dels grups de referència del blues de l’Estat. Durant dècades difonen el blues
per terres gallegues tocant principalment als carrers de Santiago de Compostel·la i altres localitats i
ciutats de Galícia, així com centres culturals i diversos festivals i locals musicals. Visiten Catalunya per
primer cop hi ho faran al Cicle de L’Hospitalet Blues & Boogie presentant el seu cinquè disc “ Let The
Old Times Roll”.

Miki Nervio: veu i kazoo
Juan Rodriguez Tinaquero: contrabaix
Whasboard Plof: whasboard i bateria
Slim Slide Louis: guitarra slide
Sunny Boy Barros: guitarra acústica
Rafa Mississippi: harmònica.
http://www.mikinervio.com/

BIG MAMA & TALLER DE MÚSICS ALL STARS – 25 ANYS

Montse Pratdesaba, Big Mama, la gran dama del blues català, celebra els seus 25 anys als escenaris
amb un quintet estelar amb els millors músics del Taller de Músics, amb els quals ha treballat al llarg
d’aquest quart segle.
Sota el títol de 25è aniversari & Taller de músics “All Stars” l’espectacle posa en escena el potencial
artístic d’aquesta impressionant formació instrumental a través d’un recorregut pel repertori més intens i
brillant del blues. Paral·lelament suposa la tornada als escenaris del guitarrista Riqui Sabatés.
Aquest concert forma part del Cirbuit Contrabaix
Montse Pratdesaba (Big Mama), veu
Riqui Sabatés, guitarra
Alejandro Di Costanzo, piano
David Pastor, trompeta
Isaac Coll, baix
Xavier Maureta, bateria
http://www.bigmamamontse.com

BOOGIE WOOGIE JUBILEEE 2013
BOB SEELEY & RENAUD PATIGNY & LLUÍS COLOMA TRIO

Bob Seeley, amb 85 anys, tota una llegenda viva i el nostre incansable amfitrió Lluís Coloma, portaran
l’explosiu duet internacional amb el qual han enregistrat disc recentment, i on s’hi afegeix també el
màxim

exponent

del

Boogie

Woogie

a

Bèlgica

Renaud

Patigny.

Bob i Lluís fan de les seves actuacions una explosió de vitalitat amb un públic bolcat en l’entrega, la
generositat i la compenetració d’aquests dos músics genials. Amb un repertori basat en els clàssics del
piano de Boogie Woogie, les mirades cap a la tradició i el futur dels dos músics s’uneixen i es
retroalimenten donant lloc a un espectacle que destaca per la seva força, originalitat i elegància.

Amb la increïble potència de les línies de baix que interpreten els dos pianistes amb la seva mà
esquerra, característica fonamental d’aquest estil, creant una atmosfera hipnòtica capaç de transportar
el públic en viatges apassionants. A més, Renaud Patigny aportarà la seva personal i original visió, la
música més calenta que es pot tocar amb un piano. Segur que aquests tres fantàstics músics faran
moure els fonaments del teatre amb el seu rítmic boogie.

http://www.boogiebob.com
http://www.lluiscoloma.com
http://www.88boogie.com
Acompanyen Lluís Coloma , Bob Seeley i Renaud Patigny , Marc Ruiz a la bateria
i en Manolo Germán al contrabaix.

