CICLE L’HOSPITALET BLUES & BOOGIE
Novembre 2010

Dijous 4
Inauguració del Cicle amb l’exposició
“ DIBUIXANT CANÇONS ” Autor: Txus Blues ( Jesús Maeso)
19,30h. Exposició del 4 al 26 de novembre
“ HOMENATGE A LES GRANS DAMES DEL BLUES” a càrrec de
TABURETE.

LA TEORIA DEL

20,00h. Centre Cultural Collblanc-La Torrassa.
Preu: gratuit

Divendres 5
FUCKIN’ BOLLOCKS + GUADALUPE PLATA
22 h. Salamandra2
Preu: 5 €

Dijous 11
SHINE
22,30H. Catedral del Kafé Olé.
Preu: gratuït.

Divendres 12
L’APARADOR / BLUES DE CIRC
23h . Salamandra 1
Preu: 8/10 €

Dissabte 13
TRAVELLIN’ BROTHERS + DAVE SPECTER BAND & HARMONICA HINDS
22H. Salamandra 2
Preu: 15 €

Dijous 18
DAVID GIORCELLI DUET
22,3OH. Catedral del Kfé Olè
Preu: gratuït

Divendres 19
A CONTRA BLUES + NATHAN ZYDECO CHA CHAS
22h. Salamandra 2
Preu: 15 €
Dissabte 20
COTTON ROOTS + BIG YUYU & HOT NITE BAND
22h. Salamandra 2
Preu: 5 €
Diumenge 21
Presentació del documental “ BARNA BLUES “ . La història del blues a Barcelona.
18h. CC Barradas
Preu: 3 €
Dijous 25
HUCKLEBERRY FINN TRIO
22,30h. Catedral del Kfè Olé
Preu: gratuït

Divendres 26
BOOGIE WOOGIE JUBILEE - LLUÍS COLOMA TRIO, CHASE GARRETT, CHRISTOPH
STEINBACH
21,30h. CC Barradas
Preu: 15€
Dissabte 27
PRE ESTRENA DEL PROJECTE BLUES BUS – THE WALKING STICK MAN
18,30h. Presentació projecte. Sala d’actes Biblioteca Tecla Sala
20h. Pati exterior . Concert . Blues – Bus : The Walking Stick Man ( acustic – Banda)
Centre Cultural Tecla Sala – Fons de Blues.
ADRECES:
Centre Cultural Barradas. Rambla Just Oliveres, 56 (Metro L1, Rb. Just Oliveres)
Centre Cultural Sant Josep. Avda. Isabel La Catòlica , 32. L’Hospitalet.
Biblioteca Tecla Sala. Avgda. Josep Tarradelles, 44 (Metro L1, Torrassa).
La Catedral del Kfè Olé. c/ Enric Prat de la Riba, 160 (Metro L1. Av. Carrilet. FGC S.Josep)
Salamandra 2 . Avda. Carrilet, 301 (Metro L1, Av. Carrilet)
Salamandra 1. Avda. Carrilet, 235. (Metro L1, Av. Carrilet)
Informació general:
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
c/ Mare de Deu dels Desemparats 87, 08904 L’Hospitalet
Telf.: 934470361. De dilluns a divendres de 17h a 20h.

LA TEORIA DEL TABURETE

La Teoría del Taburete va néixer de manera gairebé casual i s’ha anat constituint lentament
durant més de vuit anys. En aquest temps, el trio ha fet concerts en bars, clubs i centres
cívics i ha enregistrat diverses gravacions. La inquietud que mou l’esperit del “taburete” i la
necessària maduració i repòs del creixement musical ha estat el que ens ha portat al petit
format de grans matisos que avui som. Amb dues guitarres elèctriques i una veu hem
aconseguit passejar-nos entre el blues (columna vertebral que mou la nostra formació), el
jazz dels anys 30, el rock americà i, fins i tot, el bolero… sense fer cas de les etiquetes que
obliguen a pertànyer a un sol estil, hem anat fent camí per dirigir-nos allà on totes les
músiques es troben, a l’encreuament on neix el que nosaltres creiem que és la bona música.
Aquesta melomania per diferents estils, ha influenciat al trio per a la creació d’alguns temes
propis, que en moltes ocasions són inspirats pel so dels clàssics. Sempre amb la brúixola
apuntant cap a aquest nord, el nostre viatge s’ha convertit en l’objectiu per ell mateix. Cada
nou pas que hem donat endavant ens ha portat més enllà de nosaltres mateixos i ens ha fet
més músics.

Anna Canals: veu
Pep Cachazo: guitarres
Toni Pedrol: guitarres
http://www.lateoriadeltaburete.com

FUCKIN’ BOLLOCKS

Fuckin’ Bollocks es un grup de Rock/Garatge. Diuen que el seu punt fort és el direcge i no
fan més que oferir enérgics concerts per tot l’Estat.L’estiu del 2008 enregistraven la seva
primera demo , un any més tard i després de quedar finalistes del concurs Iniependent BCN
Week enregistren el seu primer cd “ All Good Things” sota el segell Daruma Records.
http://www.myspace.com/fuckinbollocks

GUADALUPE PLATA

S’han convertit en la gran sensació del blues rock del moment, amb un estil, cru i sense
concessions practiquen un blues no exent de sonoritats punk que els fan molt característics i
que estan sorprenent un ampli sector d’amants del rock , festivals , programadors i public en
general.
http://www.myspace.com/guadalupeplata

BLUES DE CIRC

Blues de Circ és un espectacle on sentiment i destresa s’uneixen en un mateix pentagrama
en clau d’humor: blues i circ, sota el format de cafè-concert.
L’APARADOR és un programa que estableix un pont de diàleg entre diferents disciplines
artístiques, una via de comunicació entre llenguatges musicals i escènics, que proposa un
itinerari de trobada entre artistes i públics arreu de Catalunya .
Participants: Alumnes de l’ Escola de Circ Rogelio Rivel i la banda de blues barcelonina
Hucleberry Finn: Daniel Ventosa: piano i veu, Fredy García: harmònica, Edu Neto: bateria i
veu, Jose Pilar: baix, Agustín Blesa : guitarra
Organitza: Agrega Projectes Culturals
http://www.bluesdecirc.com/

TRAVELLIN’ BROTHERS

Banda formada a Bilbao a finals de 2003 per un grups d’amics bojos pel blues. Durant
aquests darrers 5 anys Travellin’ Brothers han aconseguit gran prestigi en l’escena del blues
a tot l’Estat i han actuat als millors locals i festival ( Cazorla, Béjar, Hondarribia, Getxo)
entre d’altres. També han viatjat a França als festivals de Cahors i Blues Sur Seine a París.
Han compartit escenari amb figures internacionals com Buddy Guy, Ike Turner, Jonnhy
Winter, Jonh Mayall, Carey Bell, Ten Years After, Canned Heat, Koko Taylor, Otis Grand entre
d’altres.
Jon Careaga : veu, Aitor Cañibano : guitarra, Eneko Cañibano: baix, Ander Unzaga : piano
& Orgue, Isi Redondo: bateria, Alain David : saxo alt i tenor.
http://www.travellinbrothers.com

DAVE SPECTER & HARMONICA HINDS

Dave Specter
El guitarrista, productor i músic Dave Specter lidera la seva propia banda amb la que ha
aconseguit una gran reputació a nivel internacional i està considerat un dels nous grans
talents de l’escena musical de Xicago. Duran els darrers vint-i-cionc anys Dave ha realitzat
nombrosíssims concerts als clubs i festivals més destacats dels Estats Units, prtò també han
estat frequents els seus concerts a l’escena internacional , Brasil, Israel, Gran Bretanya,
Espanya, Holandqa Noruega, Dinamarca, França, Italia, Canadà, Mèxic, etc. Abans de
formar la seva propia banda l’any 1989, Dave Specter va realizar diverses gires pels Estats
Units i pel Vell Continent acompanyant a grans figures del blues com SonSeals, Hubert
Sumlin, The Legendari Blues Band, Sam Lay o Steve Freud. També ha actuat i enregistrat
amb grans músics de la talla de Buddy Guy, Junior Wells, Otis Rush, Jimmy Rogers, Robert
Jr. Lockwood, Jimmy Johnson, Jack McDuff, Johnny Adams, Snooky Pryor, Kim Wilson, Tad
Robinson, John Primer, Johnny Littlejohn, B.B. Odom, Mighty Joe Young, Valerie Wellington,
Magic Slim, Lonnie Brooks, Willie Kent, Ronnie Earl, Eric Alexander, Otis Clay, Floyd
McDaniel, Pinetop Perkins y Sunnyland Slim
http://www.davespecter.com

Harmonica Hinds , influenciat pels grans mestres Little Walter, Luis Myers, James Cotton i
Sony Terryha és un reconegut harmonicista de l’area de Xicago des de principis de 1970. Ha
actuat amb Junior Wells, Sammy Lawhorn, John Primer, Earnest Johnson, Nate Applewhite i
Muddy Waters Jr. Hinds també ha participat copm harmonicista a discs de Koko Taylor, Dizz
Zurdo, Moose Walker, John Primer, Eddie Taylor Jr, i Morganfield.
Harmonica Hinds amb nombrosos amics de l’escena blues a Xicago ha compartit escenari
amb Pinetop Perkins, Willie "Big Eyes" Smith, Louisiana Xarxa, Luis Myers, Dave Myers, Willie
Dixon, Magic Slim, Fred Below, Willie Kent i molts d’altres i ha estat present en diferents
edicions del Festival de Blues de Xicago i a efectuat diverses gires europees.
http://www.harmonicahinds.com

A CONTRA BLUES

Aquesta banda barcelonina practica un blues amb tocs molt personals i domina diversos
estils a més del blues com són el country , el jazz la música americana i el rock. Han estat
es dues ocasions els guanyadors del concurs de blues de Barcelona i acaben d’editar el seu
darrer treball discogràfic “A Contra Blues II”, enregistrat als estudis de la Casa de la Música
Popular de L’Hospitalet – Salamandra.
Jonathan Herrero: veu i guitarra acústica, Alberto Calvillo: guitarra, Héctor Martín: guitarra,
Núria Pèrich: bateria i Joan Vigo: contrabaix.
http://www.acontrablues.com

NATHAN & ZYDECO CHA CHAS

Nathan Williams està considerat un dels millors intèrprets d’acordió, instrument tradicional
en la música zydeco , característica de la zona de la Louisiana. El Zydeco és un estil
relativament modern, aparegut després de la Segona Guerra Mundial. Amb l’acordió com
instrument so.lista junt amb el “rubboard” ( taula de rentar), la percussió , les guitarres
elèctriques, i les influènciaes del Rhytm&Blues la música zydeco esdevé diferenciada de la
veina música Cajún , ón és el violí l’instrument dominant. Amb Nathan & Zydeco Cha Chas
converteixen aquest estil en una amalgama de sons expressius i festius molt
característicsque d’aquesta música d’arrel.
Nathan Williams: acordió i veu, Dennis Paul Williams: guitarra, , Mark Williams : ‘rubboard’,
Paul Newman : baix, Herman ‘Rat’ Brown : batería.

http://www.zydecochachas.com/

COTTON ROOTS

Jove formació de duet integrada per dos músic ja veterans en l’escena del blues barcelonina,
que tenen un profund conèixement del gènere i que des de fa alguns anys han anat
acreditant en diverses formacións i projectes. Cotton Roots han estat guanyadors en la
modalitat de solista/duet del darrer concurs de Blues de Barcelona.

Johnny Perz: guitarra i veu, Little Jordi: harmònica.

http://www.myspace.com/cottonroots

BIG YUYU HOT NITE BAND

Des de Palma de Mallorca ens arriba una gran banda amb molta experiència i una sólida
trajectòria. Amb una visió molt amplia del blues i del Ryhthm& Blues ara ens presenten un
nou projecte on les vigoroses sonoritats dels instruments de vent són el complement ideal a
la solidesa i versatilitat de la base rítmica i de la veu i la guitarra solista .

Jordi Alvarez: guitarra i veu. Juan Amaro: baix, Pep Lluís García: bateria, Pep Garau:
trompeta, Pol Prats: saxo.

http://www.bigyuyu.net

BOOGIE WOOGIE JUBILEE 2010

Amb aquesta cumplim 5 edicions d’aquesta festa pianística a L’Hospitalet dins del Cicle L’H
Blues & Boogie. I ho farem essent fidels al tarannà que durant aquests anys en ha
caracteritzat cercant la qualitat i la diversitat estilística dins del gènere i a més enguany cal
destacar la joventut dels tres pianistes que ens acompañen el jove nord-americà Chase
Garrett, l’austriac Christoph Steinbach i el català i anfitrió de la trovada Lluís Coloma amb el
seus companys habituals de trio. Manolo German al contrabaix i Marc Ruíz a la batería.

CHASE GARRETT - PIANO i VEU

Chase Garrett porta el boogie als seus ossos. Va néixer a Iowa City, a estat d'Iowa el 1989,
Chase va començar a tocar el piano als nou anys. Profundament influenciat pel blues d'Otis
Spann, el jazz d'Oscar Peterson i el boogie woogie d'Albert Ammons i Meade Lux Lewis,
algunes de les seves actuacions destacades l'han convertit en un terror al petit circuit del
piano de boogie woogie als Estats Units. Va començar a tocar professionalment a l'edat de
17 anys i des de llavors ha tocat en Festivals de Blues, trobades i celebracions de piano de
boogie woogie en llocs com Ohio, Kentucky, Michigan, Chicago, Nova Orleans i Califòrnia. Fa
poc ha gravat el seu primer CD, "Mrs. Blues",disponible a Internet. www.cdbaby.com.

http://www.facebook.com/chasegarrett
http://www.myspace.com/bluesician88

CHRISTOPH STEINBACH - PIANO i VEU

Christoph Steinbach va néixer el 24 de desembre del 1977 a Kitzbühel, Àustria, i a l'edat de
6 els seus dits es va enamorar de les tecles del piano i han estat amics des de llavors. Va
estudiar contrabaix, bateria i piano i el seu primer contacte amb el Boogie Woogie va ser a
través de partitures de ragtime i dels discos de vinils dels pianistes Axel Zwingenberger,
Vince Weber i Pete Johnson. Actualment es un pianista molt sollicitat als festivals de Boogie
Woogie de tota Europa. Durant la seva carrera a tocat amb grans noms de la música com
Eric Burdon, Chris Farlowe, Mungo Jerry, Chris Andrews, Chris Barber, Tony Sheridan, Gus
Backus entre d'altres.
http://www.christophsteinbach.com/

LLUÍS COLOMA

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 endimoniada 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
entregat des dels primers compassos. La seva gran tècnica i virtuosisme el
converteixen en un dels màxims exponents del Blues i Boogie Woogie a Europa.

Marc Ruíz : bateria i Manolo Germán: contrabaix.

http://www.lluiscoloma.com

BLUES BUS

El Blues Bus és un projecte de difusió del blues i divulgació de la música en viu amb vocació
itinerant . El Blues Bus un autèntic autobús anglès transformat en un autèntic club de blues i
jazz itinerant, una plataforma i escenari de programes divulgatius per a nens i joves i també
per a esdeveniments de directe des de formacions i propostes acústiques , fins a bandes
elèctriques i esdeveniments amb format de festival.
El Blues bus és un projecte de la jove empresa cultural Blues Bussines creada per la Pat
Harrison ( fotògrafa) i The Walking Stick Man ( músic).
http://www.myspace.com/wsmbluesbus

Cicle L’H Blues & Boogie. Organitza: Centre Cultural Collblanc-La Torrassa, Bad Music Blues

Col.laboren: La Societat de Blues de Barcelona, La Hora del Blues, Casa de la Música
Popular, de L’H. Salamandra, Kfé Olé. Hotel Pere IV, Restaurant Atrium.

EL CICLE L’HOSPITALET BLUES & BOOGIE TAMBÉ PROPOSA

HOMENATGE A DJANGO REINHARDT
Del 2 al 7 de Novembre.
Organitza: Associació de Músics i Aficionats del Jazz Manouche. (AMAJM)

Dimarts 2
VALENTIN MOYA TRIO. Presentació nou disc
19,30 h. Sala d’actes Biblioteca Tecla Sala. Gratuït
ACOUSTIC GUIRI EXPLOSION
22h. L’Oncle Jack. c/ Roselles 32, L’Hospitalet. Gratuit
Dimecres 3
MASTER CLASS VIOLÍ-JAZZ. Amb ORIOL SAÑA
18,30h .
FOLKINCATS (concert)
20,00h. Centre Cultural Sant Josep. Gratuit
BARNOUCHE
23h. Big Bang. c/ Botella , 7. Barcelona. Gratuit.

Dijous 4
MASTER CLASS DE GUITARRA AMB ROBIN NOLAN
18,30h. Salamandra 2 .Gratuït
ROBIN NOLAN + SHINE
22h. Salamandra 2. Gratuit

Divendres 5
MASTER CLASS DE BIEL BALLESTER – (guitarra manouche)
19,30h. Sala d’actes Biblioteca Tecla Sala. gratuit
SARAFRENCH QUINTETTE
23h. Pipa Club. Plaça Reial. Barcelona. Gratuit

Dissabte 6
LA ROULOTTE – (concert)
18,30h Biblioteca Tecla Sala. Gratuït
BARNOUCHE
21 h. Deposito Legal. c/ Santa Anna, 14. L’Hospitalet. Gratuït

Diumenge 7
LOCOMOSWING + BIEL BALLESTER TRIO
19h. Centre Cultural Barradas.
Preu 15 €.

