CICLE L‟H BLUES & BOOGIE
Octubre - Novembre 2016
XI Edició

PROGRAMACIÓ
Octubre
Divendres 14
21 h
Concert The Black Snakes
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa
Diumenge 16
12 h
“Maridatge music-gastronòmic. Tast de pop a la gallega i Blues” – Casi
el Mejor Trio de Tu Vida
Lloc: c/ Mare de Déu dels Desemparats, 87.
Col·labora Bar “Las Marismas”
Dimecres 19
21 h - Concert King Size Slim (UK)
Lloc: l’Oncle Jack
Divendres 28
19.30 h Inauguració de l‟exposició fotografia de Vicent Feliu – La Tia Felipa
21 h
Concert: Christian Dozzler & Balta Bordoy Duet + Bob Margolin
(USA) & Tota Blues Band
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa

Novembre
Dijous 3
20.30 h JAM Session de Blues amb Tota Blues
Lloc: L’Oncle Jack
Divendres 4
21 h
Concert Myriam Swanson Blues project
Lloc : Centre Cultural Collblanc –La Torrassa
Dijous 10
18 h
Cicle de Cinema i Blues: Honeydripper, del director John Sayles
Amb aquesta pel.lícula ambientada en l’Alabama de 1950 a un club de Blues
a punt de fer fallida, podrem ser testimonis d’una de les grans fites en el món
d’aquest gènere musical, la introducció del so de la guitarra elèctrica.
Lloc: Biblioteca Tecla Sala
Divendres 11
21 h
Concert Big Mama Montse, Tòfol Martínez i Jordi Jornet “Cobre”
Lloc: L’Oncle Jack
Concert Alex “Guitar” García presentació del seu nou disc + Richard Ray
Farrell (USA) & Bigstone Workers
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa
21 h

Dissabte 12
20 h Concert de les Escoles – Combos de l‟EMMCA
Lloc: Centre Cultural Bellvitge Gornal
Dijous 17.
18 h
Cicle de Cinema i Blues: Cadillac Records del director Darnell Martin
Pel.lícula basada en fets reals i personatges històrics del món del Blues. De la
mà de Leonard Chess, fascinat per la música de Muddy Waters i Little Walter,
viurem la creació d’un dels segells discogràfics més influents del Blues, Chess
Records, bressol d’artistes tan importants com Chuck Berry i Etta James.
Lloc: Biblioteca Tecla Sala
Divendres 18
Hora 21 Exhibició de Ball de Blues amb un grup en directe
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa
Dissabte 19 .
20 h
Concert de Gospel amb el grup New Gospel
Lloc: Centre Cultural Bellvitge Gornal
22 h
Concert The Excitements
Lloc: Salamandra 2
Preu: Anticipada 10€ - Taquilla: 15€
Organitza: Casa de la Música Popular – Salamandra
Dijous 24
19 h
Jukebox Session amb Teresa Torres
Segona sessió de la màquina de discs de la Biblioteca Tecla Sala, en aquesta
ocasió ens acompanyarà la Teresa Torres al llarg del recorregut musical, amb
una tria personal de cançons de Blues. Una bona oportunitat per aprendre,
relaxar-vos i passar una bona estona.
Lloc: Biblioteca Tecla Sala
Divendres 25
12 h
Activitat per a Instituts: Conferència musicada: “Una història del Blues”
a càrrec de Julio Vallejo, Benoit Poinsot i Olivier Rocque
Lloc: Biblioteca Tecla Sala
Dissabte 26.
11 h
The Grimm Blues Brothers amb Santi Rovira
Activitat dirigida a les famílies i als més petits de la casa dins del Cicle Blues
& Boogie. Us proposem una forma diferent de conèixer i d’experimentar el
Blues i de conèixer les històries dels germans Grimm. Veniu, passeu i gaudiu
de l’espectacle.
Lloc: Biblioteca Tecla Sala

20 h
Boogie Woogie Jubiliee. Marcia Ball ( USA) & Lluís Coloma Trio
Lloc: Centre Cultural Barradas
Preu: 16€

Tots els concerts i activitats són gratuïtes excepte els concerts de The Excitements
(Salamandra) i Marcia Ball & Lluís Coloma Trio (C.C. Barradas). Invitacions limitades
segons els aforaments dels espais. Es recomana fer reserva telefònica d’invitacions.
Informació general:

Centre Cultural Collblanc - la Torrassa
c/ Mare de Déu dels Desemparats 87, 08904 L’Hospitalet
Telf.: 934036258 de dilluns a divendres de 17h a 20h

Adreces:
Biblioteca Tecla Sala: Avda. Josep Tarradellas i Joan , 44.
Centre Cultural Barradas: Rambla Just Oliveres, 56.
Centre Cultural Bellvitge – Gornal. Plaça de la Cultura 1.
L‟Oncle Jack: c/ Roselles, 32.
Salamandra 2 . Avinguda Carrilet, 301.

.

CICLE L‟H BLUES & BOOGIE 2016
DOSSIER DE PREMSA

Octubre
Divendres 14 - The Black Snakes
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa
Hora 21h.

THE BLACK SNAKES
The Black Snakes és una banda de blues acústic d’arrels o blues rural,
compost per Anaïs Martí a la veu i kazoo, Hèctor Martos a la guitarra
“ressonator” i guitarra acústica, Oriol Fontanals al contrabaix, Pol Jubanya les
harmòniques, i Quico Hernández taula de rentar i calaix .
Després d’assolir alguns canvis de formació han editat el seu segon àlbum
anomenat “Where The Cold Wind Blows” a l'agost d’aquest any.
Aprofiten el primer concert del cicle per presentar-lo en directe. Per a aquest
concert comptaran amb la col·laboració de diversos convidats, tal i com van fer
a l’edició de fa tres anys amb la presentació del seu àlbum debut, “Rural Blues
Band”.

Diumenge 16. “Maridatge music-gastronòmic . Tast de pop a la gallega i
Blues” – Casi el Mejor Trio de Tu Vida
Lloc: c/ Mare de Déu dels Desemparats, 87.
Hora: 12h

CASI EL MEJOR TRIO DE TU VIDA
Es tracta d'una aposta musical que formen Mikha (violí, banjo i veu), Artem
Hul „yev (saxo) i María Puertas (tuba i encant) i que és de molt difícil
classificació. La seva personalitat es basa en el mestissatge cultural que
aporten aquests tres músics procedents de diferents països i cultures, amb tres
conceptes molt diferents del que és el blues i les músiques afroamericanes i
tres instruments que al final són d'un entrellaçat poc habitual.
La formació ja va participar en el Primavera In Black de 2014 y aquest 2016
amb un notable éxit i serà la primera vegada que participan al Cicle Blues &
Boogie. Casi El Mejor Trío De Tu Vida interpretaran el seu repertori sense
escenari, sense so amplificat, com ho feien els pioners, guanyant-se el
respecte i i silenci del públic i tocant ens ells, en una aposta per arribar a
comprendre millor aquesta música que tant ens apassiona.

Dimecres 19. King Size Slim (UK)
Lloc: l’Oncle Jack
Hora 21h

KIM SIZE SLIM
L’any 2005 King Size Slim va començar a experimentar amb un nou so. Un so
plenament conscient de les seves arrels, però amb una nova història que
explicar. Després d'haver passat els últims 4 anys de gira i gravant amb
TwoTone 'The Selecter ", juntament amb altres bandes de Ska i Reggae, va
passar a un so més proper al blues.
Un blues basat en la seva guitarra ressonadora amb un estil vocal potent que
ho van convertir un un artista molt especial i diferent.
Amb això va iniciar una ruta de més de 150 concerts a l'any en el Regne Unit i
Europa construint Toby Barelli (veritable nom de King Size Slim) una
reputació com un poderós músic de blues en directe.
L'any 2013 llança el seu primer disc anomenat 'MILK DRUNK', per al segell
Treehouse 44 Records i amb el qual és nomenat pels prestigiosos premis
British Blues com a 'Artista Emergent' de 2014.
En nit de cap d'any de l'any 2014 King Size Slim fa de teloner de Queen per a
l'esdeveniment 'Rock Big Ben' organitzat per la BBC en el Westminster
Central Hall de London. Després del concert el propi Brian May va elogiar la
forma de tocar i defensar els seus temes en solitari.
En 2015 es llança a l'enregistrament del seu segon àlbum, 'Chukka Chukka',
que es retarda per la seva llarga gira de concerts i apareix al març de 2016

amb el mateix segell Treehouse44 .
Aquest segon treball és el que presentarà en aquesta ocasió.
Divendres 28 . Inauguració de l‟exposició fotografia de Vicent Feliu – La
Tia Felipa
Hora: 19,30h

Concert: Christian Dozzler & Balta Bordoy Duet + Bob Margolin (USA)
& Tota Blues Band
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa
Hora: 21h

CHRISTIAN DOZZLER
Quatre dècades en l'escena del Blues avalen al multiinstrumentista Christian
Dozzler (veu, piano, harmónica, òrgan i acordió). Nascut a Viena (Àustria) en
1958, des de l'any 2000 resideix a Estats Units, actualment en Dallas/Fort
Worth (Texas), on sol acompanyar a figures destacades com Anson
Funderburgh o Mike Morgan. També treballa en solitari o com "frontman" als
dos costats de l'Atlántic.
Apareix en més de 50 enregistraments realitzats en diferents països: ha editat 4
Cds amb la seva banda austríaca Christian Dozzler & The Blues Wave
(1993-2000), altres 4 en solitari i molts més com "sideman", incloent el disc de
Magic Slim “Chicago Blues Session Vol.10”, que va guanyar el premi
"Millor àlbum de Blues contemporani” en els W.C. HANDY AWARDS de
1990.

Així mateix ha guanyat els premis "Artista de Blues de l'any" i "CD de Blues
de l'any" a Àustria i ha estat nominat per Trophees Blues France com a
"Millor cantant de Blues a Europa" i "Millor artista de Blues a Europa".
També com a "Millor teclista de Blues" pels Blues Critic Awards en 2008.
Ha participat en multitud de festivals a Europa i Estats Units, tant amb els seus
propis projectes Mullo Blues Band/Christian Dozzler & The Blues Wave, en
duo amb Robin Banks o amb Michael van Merwyk o acompanyant a altres
artistes com Larry Gardner o Wanda King, filla de Freddie King.
Altres músics importants amb els quals ha treballat en directe o estudi són:
Henry Gray, "Champion" Jack Dupree, Lowell Fulson, Sam Myers, Katie
Webster, Little Willie Littlefield, John Littlejohn, Louisiana Xarxa, "Big
Jay" McNeely, Andrew "Jr. Boy" Jones, Deacon Jones, J.W. Jones, Willie
Kent, Aaron Burton, Eddie C. Campbell, Lazy Lester, Xarxa Holloway, Nick
Curran, James Harman, Bob Margolin, R.J. Mischo, Johnny Moeller, Big
Bill Morganfield, Charlie Musselwhite, Kim Wilson, Hash Brown, The
Texas Horns, Hans Theessink, Pat Boyack, Lee McBee, Paul Orta, A. de C.
Reed o John Primer, entre d’ altres.

BOB MARGOLIN
Bob Margolin (nascut el 9 de maig de 1949, Brookline, Massachusetts, Estats
Units) és un guitarrista de blues elèctric nord-americà.
Margolin va començar a tocar la guitarra en 1964, i en 1967 va entrar a formar
part de la banda de sicodelia de Boston, The Freeborne.

Margolin va ser el guitarrista de Muddy Waters en el període comprès entre
1973 i 1980, apareixent al costat del bluesman en la pel·lícula de Scorssesse,
The Last Waltz, que va servir de despedis del mític grup The Band.
Com a artista d'enregistrament en solitari, ha gravat discos per Alligator
Records, Blind Pig, Telarc i el seu propi segell discogràfic Steady Rollin,
sobrenom pel qual se li coneix des dels anys 60.
En 1978, va fer una aparició especial en l'àlbum debut de Big Joe Duskin,
Cincinnati Stomp, a Arhoolie Records. En 1979, té una col·laboració
especial, juntament amb Pinetop Perkins, en l'àlbum The Nighthawks. En
1994, va aparèixer al costat de Jerry Portnoy, com a músics convidats en
l'àlbum, Hissi Cream Man de John Brim. Va rebre un premi de Blues Music
Award (anteriorment W. C. Premi de Handy) com el millor 'Blues Tradicional
Àlbum de l'Any'.
Margolin és columnista de la revista de Blues Revue.
En 2013, Margolin va ser nominat per als Blues Music Award en la categoria
"Blues Tradicional Artista Masculí '. El seu àlbum conjunt amb Ann Rabson,
Not Alone també va ser nominat en la categoria "Millor Àlbum Acústic '.
Amb cada nou àlbum, el guitarrista, cantant i compositor "Steady Rollin'" Bob
Margolin continua expandint els límits del blues modern. Margolin, que és un
enamorat del nostre país, és el soci d'honor de la Societat de Blues de
Barcelona i ens ha visitat en nombroses ocasions.
En el Cicle Blues & Boogie d'aquest any presentarà el seu nou disc, “My
Road”, un excel·lent treballo candidat a ser un dels protagonistes dels Blues
Music Awards d'aquest any.
Com sol ser habitual sempre que ens visita Bob Margolin, la banda que
acompanyarà al músic americà serà Tota Blues. En aquesta ocasió Tota
Blues ho formen:
Tota: armónica
Cristian "Poyo" Moya: piano
Martin J. Merino: baix
Edu Neto: bateria

Novembre

Dijous 3. JAM Session de Blues amb Tota Blues
Lloc: L’Oncle Jack
Hora: 20,30h
Jam Session per als amants del blues en l‟Oncle Jack, dirigida per Tota i
Martín J. Merino.
Una bona forma de pendre les polsacions del blues a la nostra ciutat.

Divendres 4. Myriam Swanson Blues project
Lloc : Centre Cultural Collblanc –La Torrassa
Hora: 21h

MYRIAM SWANSON BLUES PROJECT
Tres pesos pesants del nostre blues s'ajunten en un nou projecte. Myriam
Swanson, Victor Puertas i Hernan Senra "Chino", han decidit unir les seves
forces per presentar-nos un projecte que encara es troba en procés d'evolució,
però que ens anuncien que caminarà pels rumbs del blues més clàssic.
El Cicle Blues & Boogie d'aquest any es converteix una vegada més en
laboratori musical i ens presenta un nou projecte que promet tenir una forta
personalitat i molta projecció dins del gènere.

Dijous 10. Cicle de Cinema i Blues: Honeydripper del director John Sayles
Amb aquesta pel.lícula ambientada en l’Alabama de 1950 a un club de Blues a
punt de fer fallida, podrem ser testimonis d’una de les grans fites en el món
d’aquest gènere musical, la introducció del so de la guitarra elèctrica.
Lloc: Biblioteca Tecla Sala
Hora: 18h

Divendres 11. Big Mama Montse, Tòfol Martínez i Jordi Jornet “Cobre”
Lloc: L’Oncle Jack
Hora: 21h

Big Mama Montse & Tòfol Martínez & Jordi Cobre són una sòlida aposta per
escoltar blues i gaudir del seu espectacle. Dues veus, dues guitarres i un
contrabaix que ho donen tot a l'escenari des de les primeres notes fins a l'últim
minut del seu concert. Amb temes propis o interpretant un repertori escollit per
a cada ocasió, els seus blues de profunditat emotiva poden acabar en una festa
col lectiva i la bona atmosfera que saben crear és tota una celebració del goig.
Big Mama Montse: Veu i guitarra
Tófol Martínez: Guitarres i veu
Jordi Cobre: Contrabaix

Divendres 11 . Alex “Guitar” García presentació del seu nou disc + Richard
Ray Farrell (USA) & Bigstone Workers
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa
Hora: 21h

ALEX GUITAR
Alex "Guitar" García va formar la banda ALGECIRAS BLUES EXPRESS allà
per l'any 1984 i va recórrer amb ella gairebé tota la geografia espanyola, tocant
tant en clubs com en festivals de blues i jazz. La banda va deixar gravats un
parell de discos per al segell Cambayá Records: ALGECIRAS BLUES
EXPRESS i GARANTIA D'ORIGEN, aquest últim no publicat.
També va col·laborar amb la CALEDÒNIA BLUES BAND en els seus
començaments, deixant aquesta formació poc temps abans que gravessin el
seu àlbum de debut, per poder centrar-se millor en la seva altra banda.
Posteriorment, va ser convidat a participar en l'enregistrament del primer disc
de la banda sevillana ENTRESÒLS, així com en l'últim treball de la banda
anglesa SHORT FUSE (Thibodeaux Cafè), fent amb ells parteix de la gira de
presentació del disc.
Més o menys per aquest temps, munta el BLUSTER CLUB, dedicat
especialment al blues i també a altres estils minoritaris. Pel Bluster van passar,
en el seu gairebé onze anys de vida, la majoria de les bandes de blues
d'aquest país, i altres provinents d'Anglaterra, Holanda, Alemanya, França i
Estats Units. Durant aquest període és quan Alex decideix posar en pràctica
una idea que acariciava des d'anys enrere, tocar en solitari.
A continuació, va participar durant tres anys en un interessant projecte cultural
consistent en la difusió del blues mitjançant concerts dirigits a menors que va
recórrer diversos centres educatius andalusos i que va resultar tot un èxit.

Al desembre de 2003, Alex entra en un estudi per gravar el seu primer treball
en solitari Hooked on Blues, comptant amb el armonicista sevillà Manuel De
Arcos, vell amic seu dels temps d'Algeciras Blues Express.
Ha participat en el CD compilacion RESOFONIC PLAYERS OF EUROPE 2005
amb el tema CIPRESS GROVE, pertanyent al seu primer treball en solitari
HOOKED ON BLUES, projecto aquest que ha reunit a músics europeus de
diferents paises, l'element principal dels quals és que tots toquen guitarres
resofónicas i que s'ha publicat en tota Europa a principis de setembre de 2005 i
a Estats Units en 2006; és l'únic músic espanyol que figura en aquest projecte.
Alex Guitar ja va estar en el Cicle Blues & Boogie l'any 2009, ara torna per
presentar-nos el seu nou disc “Tarifa Wind”.

RICHARD RAY FARRELL & THE BIGSTONEWORKERS
Nascut a Estats Units (Niagara Falls -Nova York- 1956), ha sembrat el seu
bressol de bluesman, sobretot, per gran part d'Europa, amb la qual la seva vida
personal li ha anat vinculant per una o una altra raó.
És un músic fet a si mateix que sap el que és començar de zero, com els grans
del blues. La seva primera incursió en el vell continent li va portar a París en
1975, on va començar tocant al Metro.
A Espanya va conviure amb una família gitana que li va acollir en els temps
difícils, a la fi dels anys setanta. Després es va traslladar a Alemanya d'on era
la seva parella, i després el seu fill. Més tard va tornar a USA i va tornar a
Espanya, on la Costa del Sol li va enlluernar prou com per fixar-la com a
residència durant algun temps. Des d'aquí, Farrell gira per Itàlia, Portugal,
Suïssa, Bèlgica, Holanda, i per qualsevol lloc on trobi algun músic de blues
amb el qual col·laborar, o alguna flama del gènere on deixar la seva empremta
com a guitarrista, cantant, compositor i fins i tot armonicista.
Nou discos en el seu haver-hi ho converteixen en un joker dins d'un gènere
intemporal i universal que no coneix fronteres. Ha tocat, gravat i col·laborat
amb grans noms afins al seu estil. Com a exemples més rellevants trobem el
tàndem que va formar amb Jimmy Carl Black, el bateria del llegendari grup del
mític Frank Zappa, The Mothers of Invention o, abans, amb Jerry Portnoy,

durant la seva estada a Filadèlfia, o amb RL Burnside, a més de diverses
figures europees.
En l'estil de Richard Ray Farrell s'adverteixen les selectes influències de
gegants com Muddy Waters, B. B. King o Robert Jonson, si bé, en tot aquest
temps, Farrell ha desenvolupat un so personal que agrada dels més purs aires
del Delta o del blues-rock més apassionat.
En aquesta ocasió acompanyaran a Richard Farrel el grup barceloní Big
Stone Workers, formats per: Johnny Big Stone: guitarra,Little Jordi: baix i
Regi Vilardell: bateria.

Dissabte 12. Concert de les Escoles : VALENTI MOYA & JOAN PAU
CUMELLAS QUARTET + BIG ENSAMBLE + PROFESSORS EMMCA
Lloc: Centre Cultural Bellvitge Gornal
Hora : 20h

Dijous 17. Cicle de Cinema i Blues: Cadillac Records del director Darnell
Martin
Pel.lícula basada en fets reals i personatges històrics del món del Blues. De la
mà de Leonard Chess, fascinat per la música de Muddy Waters i Little Walter,
viurem la creació d’un dels segells discogràfics més influents del Blues, Chess
Records, bressol d’artistes tan importants com Chuck Berry i Etta James.
Lloc: Biblioteca Tecla Sala
Hora: 18h

Divendres 18. Exhibició de Ball de Blues
Lloc: Centre Cultural Collblanc – La Torrassa
Hora: 21h

Dissabte 19 . Concert de Gospel amb els grups New Gospel & Cor Gospel
Clot
Lloc: Centre Cultural Bellvitge Gornal
Hora: 20h
Dissabte 19. The Excitements
Lloc: Salamandra 2
Hora: 22h
Preu: Ant: 10€ - Taq: 15€
Organitza: Casa de la Música Popular – Salamandra

THE EXCITEMENTS
Nascuts el 2009, The Excitements fa temps que ja no són uns desconeguts
per al públic de tot Europa. Aferrant-se a la pràctica d’un Soul i un R&B extrets
directament de l’època més fèrtil (musicalment parlant) de mitjans del segle XX,
han deixat bocabadat un públic que augmenta cada dia en nombre.
Han editat tres LPs i una llarga llista de singles que comencen a ser peça
indispensable en els maletins dels DJ internacionals més experts i en el que la
gravació a estat combinada amb una frenètica agenda de concerts que sembla
no tenir fi.
És aquí, en el directe, sobre els escenaris de clubs i festivals internacionals, on
s’han guanyat un públic àvid de música sincera, enèrgica, real i autèntica. Així,
han aparegut en els cartells de festivals multitudinaris com el Paleo Festival de
Nyon, el Garorrock francès, el Shambala Festival al Regne Unit, el Festival
de Jazz de Sant Sebastià, el Feest in Het Park a Holanda, fires com
l‟Eurosonic Noorderland i el MAMA a París o l’escenari del Royal Albert Hall
londinenc on van oferir dos concerts consecutius.
A més de compartir escenari amb gent tan diversa com Lenny Kravitz, Elton
John, Sting o Iggy and the Stooges, s’han treballat a fons les sales de tot
Europa deixant-se la pell i l’ànima davant de tot tipus de públic, fins a arribar a
ser per fi descoberts i reconeguts en la seva terra, a la Plaça Catalunya durant
les festes de la Mercè de 2013. És a partir de llavors quan guanyen visibilitat,
convertint-se, segons l’opinió dels periodistes musicals del país, en
“abanderats” del moviment de música negra Blackcelona que ha adquirit ja
una dimensió internacional.

Altres revistes com la prestigiosa publicació britànica MOJO o Rolling Stone
han dit d’ells que “són pura dinamita Soul sobre l’escenari” o “una explosió
d’energètic 60’s soul, simple, directa i zero pretensiosa”. Aquestes mateixes
revistes han fet ressò, a part de la seva inqüestionable qualitat, de la curiositat
del seu origen, ja que semblen trets del circuit de clubs negres de mitjans dels
60 als Estats Units.
Al 2014 van rebre el premi Enderrock al millor àlbum en llengua no catalana
pel Sometimes too much is not enough, així com el premi a la millor gira per
sales catalanes 2014, atorgat per l‟Associació ARC (Associació de
Representants i Mànagers de Catalunya), en reconeixement al seu treball
per obrir-se camí dins i fora de la seva terra. Ara presentant el seu últim disc,
“Breaking the Rule”

Dijous 24. Jukebox Session amb Teresa Torres
Segona sessió de la màquina de discs de la Biblioteca Tecla Sala, en aquesta
ocasió ens acompanyarà la Teresa Torres al llarg del recorregut musical, amb
una tria personal de cançons de Blues. Una bona oportunitat per aprendre,
relaxar-vos i passar una bona estona.
Lloc: Biblioteca Tecla Sala
Hora: 19h

Divendres 25 . Activitat per a Instituts: Conferència musicada: “Una
història del Blues” a càrrec de Julio Vallejo, Benoit Poinsot i Olivier
Rocque
Lloc: Biblioteca Tecla Sala
Hora: 12h

Dissabte 26. The Grimm Blues Brothers amb Santi Rovira
Activitat dirigida a les famílies i als més petits de la casa dins del Cicle
Blues&Boogie. Us proposem una forma diferent de conèixer i d’experimentar el
Blues i de conèixer les històries dels germans Grimm. Veniu, passeu i gaudiu
de l’espectacle.
Lloc: Biblioteca Tecla Sala
Hora: 11h

Dissabte 26. Boogie Woogie Jubilee. Marcia Ball ( USA) & Lluís Coloma
Trio
Lloc: Centre Cultural Barradas
Hora: 20h
Preu: 16€

MARCIA BALL
Marcia Ball (nascuda el 20 de març de 1949, Orange, Texas) és una cantant
de blues i pianista nord-americàna.
La crítica americana la descriu com "una sensació, cantant descarada i
excel·lent pianista ... on el so Texas stomp rock i Louisiana blues es
troben." El Boston Globe descriuen la seva música com "una mescla
irresistible de celebració alegre, a dues mans de piano de Nova Orleans,
Louisiana swamp rock i blues texà fumejants amb sabor contemporani".
Marcia Ball va néixer en una família musical. La seva àvia i la seva tia tocaven
tant el piano que Ball va créixer amb aquesta música i va començar a anar a
classes de piano quan va començar l'escola, mostrant un primerenc interès en
el so Nova Orleans, com Fats Domino, Professor Longhair i James Booker.
El seu estil de piano inclou elements de zydeco, blues, blues del pantà de
Louisiana i boogie woogie. Va començar la seva carrera discogràfica com a
solista amb Rounder Records en la dècada de 1980 i principis de 1990. En
2001, es va unir al Alligator Records amb seu a Chicago. El seu disc més
rodó, “Sing It !”, que va comptar amb vocalistes Irma Thomas i Tracy
Nelson, publicat al gener de 1998 va ser nominat per a un premi Grammy i un
Award and a Blues Music Award per "Millor Àlbum de Blues
Contemporani". Marcia Ball va rebre un Blues Music Award en 1998 per
"Millor Vocalista Femeninade blues contemporaneo de l'Any" i "Millor
Instrumentista de Blues-teclats."

Des de llavors marcia Ball ha guanyat més de 10 vegades els Blues Music
Award, en diferents categories. Fué inclosa en l'Austin Music Hall of Fame en
1990. Al maig de 2015, Marcia Ball es va endur el premi 'Pinetop Perkins
Piano Player' atorgat durant la cerimònia dels Blues Music Awards.

LLUIS COLOMA TRIO
Nascut a Barcelona (1973), Lluís és un dels pianistes més actius i reconeguts
de l'escena estatal en el camp del Blues i el Boogie Woogie. Influenciat des de
molt jove pels discos de Jerry Lee Lewis, Roosevelt Sykes i Alan Price,
Lluís s'allunya a poc a poc dels estudis de piano clàssic per dedicar-se, de
manera autodidacta, exclusivament al Rock & Roll. Molt aviat mostra una
sorprenent habilitat per al Blues i el Boogie Woogie.
Lluís ha estat guardonat amb els premis “Músic de l'any 2003”, per
l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, “Artista
BluesCat 2006 „(millor artista de Blues a Catalunya) i “Premis
sabadellenses 2007 “, que atorga anualment la Jove Cambra de Sabadell.
Quan no està gravant o fent concerts, Lluís imparteix conferències i classes
magistrals sobre la història del piano de Blues i el Boogie Woogie i és un dels
pocs pianistes capaç de recrear els estils primitius del gènere.
Amb un directe insuperable, Lluís crea en els seus concerts una atmosfera
màgica de principi a fi, convertint cada actuació en una experiència única i
inoblidable. Amb una endiablada mà esquerra i un gran talent per a la
improvisació Coloma aconsegueix, al costat d'una enèrgica base rítmica, un
sòlid i contundent so. Gran comunicador, contagia la seva passió per aquesta
música festiva a un públic lliurat des dels primers compassos. El seu gran
tècnica i virtuosisme ho converteixen en un dels màxims exponents del Blues i
el Boogie Woogie al món.

Tots els concerts i activitats són gratuïtes excepte els concerts de The
Excitements i Marcia Ball & Lluís Coloma Trio. Invitacions limitades
segons els aforaments dels espais. Es recomana fer reserva telefònica
d‟invitacions.

Informació general i reserves:
Centre Cultural Collblanc - la Torrassa
c/ Mare de Déu dels Desemparats 87, 08904 L’Hospitalet
Telf.: 934036248. De dilluns a divendres de 17h a 20h

Adreces:
Biblioteca Tecla Sala: Avda. Josep Tarradellas i Joan , 44.
Centre Cultural Barradas: Rambla Just Oliveres, 56.
Centre Cultural Bellvitge – Gornal. Plaça de la Cultura 1.
L’Oncle Jack: c/ Roselles, 32.
Salamandra 2 . Avinguda Carrilet, 301.

